
Acerca da Vacinação contra a COVID-19

Aviso Importante da Prefeitura de Komatsu 29/03/2021

3º aviso

Komatsu foi escolhida como cidade-modelo para a vacinação 

contra o coronavírus!

Estamos nos preparando para 

vacinar com segurança o maior 

número de pessoas possível!

◆Com a distribuição de mais vacinas para a cidade, esperamos ampliar o número de pessoas

elegíveis e os locais para vacinação em meados de maio.

★Mais detalhes serão informados no site da prefeitura ou no 4º aviso na segunda metade

de abril.

●O cupom para idosos com 70 anos ou mais será enviado após a ampliação 

no número de pessoas elegíveis.

● O cupom para pessoas com 64 anos ou menos tem envio previsto para após o mês de junho.

▶▶▶ Expectativas e previsões

Continue se prevenindo 

lavando as mãos e 

usando máscara!

Famílias compostas apenas por idosos

com 65 anos ou mais e idosos que não

possuem meios para ir até o local de 

vacinação podem receber cupons para 

táxi mediante solicitação.

▶▶▶ Fluxo dos procedimentos
◆A “vacinação coletiva” terá início em 17/04, com ampliação gradual dos locais disponíveis!

◆Enviaremos os cupons de vacinação para o grupo preferencial (idosos entre 65 e 69 anos) 

a partir de 01/04.

▶Tendo em vista a população de 30.600 idosos com 65 anos ou mais,

será distribuída à cidade de Komatsu a parcela de 1.950 doses da vacina.

▶De acordo com especialistas, como as associações de médicos, “quan-

to mais velha a pessoa, maiores as chances de ela estar em tratamento

por outras doenças. Nesses casos, é preferível que essa pessoa seja

vacinada com seu médico de confiança”. Por essa razão, o envio dos

cupons terá início pelo grupo de idosos mais jovens, entre 65 e 69 anos.

Pedimos vossa compreensão e colaboração.

(Considera-se a idade que a pessoa terá em 31/03/2022.)

(nascidos entre 02/04/1952 e 01/04/1957)

Dúvidas e informações▶ Call Center específico「Komatsu Vaccine Dial」〔Atendimento:9:00 às 17:00 (inclui sáb., 

dom. e feriados)〕

☎ 0761-24-8123 ※Verifique suas condições de saúde com seu médico de confiança
antes da vacinação.

▼Site da prefeitura

(japonês)

▼LINE oficial da 

prefeitura

Conforme informações até o dia 23/03/2021. As informações podem estar desatualizadas.



É assim que será o cupom de vacinação enviado!

Questionário (ampliado)

【Envelope enviado】
【Conteúdo do envelope】
① Cupom de vacinação

② Questionários (2)

③ Explicação sobre a vacina

④ Folheto informativo

Questionários (2)

Cupom

Explicação

Folheto

As pessoas que estiverem em tratamento por

alguma doença (tomando remédios) devem se

consultar com seus médicos antes da vacinação.

As pessoas em tratamento devem levar sua

caderneta de remédios no dia da vacinação.

Para vacinar-se com calma e segurança…

Será que tem problema 

se eu tomar a vacina?
Seus sintomas já estão 

estáveis. Se você estiver se 

sentindo bem no dia, pode 

tomar sem problemas!

Uma das perguntas é “o médico responsável pelo seu tratamento autorizou que você tomasse
a vacina?”.

Se você responder “não” porque “o médico não foi consultado”, não poderá ser vacinado. Consulte
seu médico com antecedência.

Um envelope como o abaixo será enviado para

cada cidadão.

●Observação●

・Os cupons são etiquetas adesivas. Guarde-os

sem descolá-los do papel enviado.

・Preencha o questionário em casa antes de

cada dose.
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As próximas notícias virão…

・No 4º aviso (meados ou final 

de abril)
・No site (sempre atualizado)

・No LINE oficial da prefeitura ▲Site da prefeitura

(japonês)

▲ LINE oficial da 

prefeitura

Português English

Call Center específico「Komatsu Vaccine Dial」〔Atendimento: 9:00 às 17:00 (inclui sáb., dom.
e feriados)〕

☎ 0761-24-8123 ※Verifique suas condições de saúde com seu médico de confiança
antes da vacinação.

▼Dúvidas e informações▼


