
タウンメール

Acerca da Vacinação contra a COVID-19

25/06/2021

6 º  a v i s o

Contato▶ Call Center「Komatsu Vaccine Dial」〔Atendimento：9:00～17:00（inclui sáb.,dom.,feriados）〕

☎ 0761・24・8123
※ Consulte seu médico particular em relação ao seu estado de saúde.

Baseado na informação de 25 de junho.
Pode haver alteração.

Aos cidadãos de Komatsu

Sobre o envio do cupom de vacinação para pessoas com 64 anos ou menos 

※ Cuidado para não discar errado

Ordem de vacinação・Programação de emissão do cupom (previsão)

Divisão de

vacinação
Público-alvo

（idade considerada em 31/03/2022）
Data de envio Sobre reserva

1 Profissionais da área de saúde Maioria concluída

2 Acima de 65 anos de idade Enviado Em processo

3a
Menos de 64 anos com doenças

subjacentes 25 de junho

（sex）

Possível realizar reserva em 

instituição hospitalar assim que o 

cupom chegar. 3b
Funcionários em estabelecimentos de 

cuidados aos idosos

3c De 60～64 anos
（Nascidos em 02/04/1957～01/04/1962)

26 de junho

（sáb）
30 de junho（qua）
a partir da 9:00～

4a De 23～59 anos               
（Nascidos em 02/04/1962～01/04/1999)

05 de julho

（seg）
（※）veja abaixo

4b
De 19～22 anos

(Nascidos em 02/04/1999～01/04/2003）

25 de junho

（sex）

Possível vacinação em local 

comunitário de grande escala

（veja o verso da folha）

4c De 12～18 anos
（Nascidos em 02/04/2003～31/01/2010）

Após julho Após julho

Vacinação nas empresas e universidades começaram em 21 de junho e a partir de 4 de julho iniciará o 

atendimento no [ Centro de Vacinação aos Cidadãos de Ishikawa ]. Em Komatsu, para pessoas com 64 

anos ou menos, será enviado o cupom de vacinação sucessivamente por faixa etária, a partir do final de 

junho até julho. Confira abaixo.

Aviso importante
da Prefeitura

● A prefeitura enviará posteriormente um aviso por correio sobre o início das reservas. Os detalhes sobre a forma de reserva e 

locais para vacinação serão informados no “Aviso sobre o início das reservas”. Por favor, aguarde.

● Se houver orientações sobre a vacinação na empresa em que trabalha ou organizações na qual pertence, siga suas instruções.

（※）Pessoas com menos de 59 anos, a reserva será possível gradativamente em meados de julho. 



As próximas informações serão publicadas... 

・Koho Komatsu (jornal da cidade)

・Homepage (sempre atualizando)

・LINE oficial da prefeitura
▲Homepage 

Prefeitura de Komatsu

▲ LINE oficial 

Prefeitura de Komatsu Português English

Cuidado com fraude！

A vacina é gratuita.

Se receber ligações cobrando taxas para reservas ou 

prioridades em atendimento, isso é fraude.

Caso desconfie, ligue para 

Divisão de consultas individuais

☎ 0761・24・8071 

（8:30～17:15 exclui sáb.,dom.,feriados）

Não se descuide após a vacinação. 

Continue se prevenindo.

A vacina previne contra a manifestação e 

agravamento dos sintomas da COVID-19. Não quer dizer 

que ficará imune ao vírus! 

Como medida preventiva pós vacinação, continue usando 

máscara, evitando aglomeração etc.

S o b r e  a  v a c i n a  T a k e d a / M o d e r n a

Público-alvo Acima de 
18 anos

Quantidade de 
doses 

Duas doses

Resultado de 
eficiência

A vacina do fabricante Takeda/Moderna, aprovado em 21 de maio, foi reconhecido que sua 

eficácia de prevenção é de 94,1%.

Efeito colateral
(após 2ª dose)

Sensação de fadiga

65.3%

Dor de cabeça

58.6%

Febre inicial

15.5%

A maior parte dos  

sintomas 

desaparecerão em 

alguns dias.

Período de
intervalo

Mais de 4 semanas (28 dias)

A vacinação contra COVID-19 tem a grande expectativa de prevenir contra a transmissão, porém, existem pessoas 

por diversos motivos (devido a doenças ou predisposições físicas) que impedem de vacinar-se. A vacinação não é 

obrigatória. Decida levando em consideração o risco (efeito colateral) e benefício da vacinação.  Não deve haver 

preconceitos e injustiças nos locais de trabalhos e escolas em hipótese alguma, assim como obrigatoriedade de vacinar.

Leve em consideração a posição da outra pessoa.

Local de vacinação
comunitária de grande escala Centro de Vacinação aos Cidadãos de Ishikawa

Para que todos possam se vacinar o mais breve possível, a 

partir de 4 de julho, o governo estadual promoverá a instalação 

de um local de vacinação de grande escala.

Algumas empresas e universidades 

também estarão promovendo a 

vacinação. Verifique com sua 

empresa ou universidade.

Esses locais utilizarão a vacina 

Takeda/Moderna.

▲ Site de Ishikawa

Vacinação em empresas

Será enviado um informativo 

detalhado para faixa etária de 

19～22 anos (figura à esquerda)

ou veja no site de Ishikawa pelo 

código QR (à direita).

A vacinação de pessoas com 12～15 anos de idade, requer explicação e autorização dos pais, como também deve ser

discutido com organizações junto à Secretaria de Educação. Estamos criando um sistema, onde todos possam se 

vacinar com segurança e tranquilidade.

Sobre vacinação de pessoas com 12～15 anos.


