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4º aviso

A vacinação não é 

obrigatória

Cada um deve decidir se irá 

tomar a vacina, levando em 

consideração o risco e o 

benefício.

E em hipótese alguma deve-se 

discriminar alguém pelo fato de 

não se vacinar.

Aos cidadãos de Komatsu

Aviso Importante da Prefeitura de Komatsu

Acerca da Vacinação contra a COVID-19

A vacina será entregue à todos. Por favor aguarde pacientemente.

Conforme informações até o dia 21/04/2021. Pode ocorrer alterações.

Envio do cupom para vacinação

Será enviado um envelope 
individual igual a este

A partir de 25/04 a 10/05 serão emitidos gradativamente os cupons via 
correio para pessoas com 85 anos ou mais, a fim de evitar 
congestionamento nas reservas. O sistema de reservas da prefeitura será 
ampliado conforme o aumento de pessoas elegíveis.

Em relação à segurança  (efeito colateral)

Atualmente, a vacina com aprovação farmacêutica do fabricante Pfizer tem o resultado de 95% de eficácia contra 
a transmissão e previne casos graves de COVID-19. A vacinação cria imunidade contra o vírus, evitando assim a 
propagação da epidemia. Portanto, se a maioria das pessoas não criarem essa imunidade, o vírus não 
desparecerá.

A vacinação reduz a transmissão e o agravamento dos sintomas

Podem ocorrer as típicas reações de dor no local da injeção, febre e dor de cabeça após a vacinação. Isso convém 
do organismo humano em combater o vírus e criar defesa. São raros, mas há relatos de anafilaxia (reações alérgicas 
graves). Caso ocorra em um dos locais comunitários, estaremos preparados para adotar um tratamento imediato.

Caso tenha algum efeito colateral após a vacinação

Entre em contato por telefone com o seu médico 
ou a instituição hospitalar onde tomou a vacina. 
Se tomou em um local comunitário ou não tem 
um médico de confiança, entre em contato pelo 
telefone abaixo:

Centro de Consulta dos Efeitos 
Colaterais da Vacina COVID-19
☎ 0120-540-004
(Horário de atendimento: 9:00 às 21:00

inclui sáb, dom e feriados)

※Anafilaxia é uma reação alérgica severa, pode causar 
erupção na pele, problema gastrointestinal, queda súbida 
da pressão arterial e perda da consciência.

【Ocorrências frequentes dos principais sintomas】
(inclusive na segunda vacinação)

Dor 
local

Dor de 
cabeça

Febre acima
de 37.5℃

90% 53.6% 38.1%

Os sintomas acima passam em alguns dias.

Call Center exclusivo [Komatsu Vaccine Dial]                    (Atendimento: 9:00 às 17:00 inclui sáb,dom e feriados)

☎ 0761-24-823 ※Consulte seu médico particular em relação ao seu estado de saúde

※Cuidado para não errar o número de telefone



Reserva
Instituição hospitalar End.

Hospital Pref.
Instituição hospitalar End.

Reserva

Hospital Pref.

Local para vacinação 

individual

Um informativo de “como e quando será o início das reservas” será enviado juntamente com 
o cupom de vacinação. Evite fazer ligações nas instituições antes de recebê—lo.

Primeiro decida onde será o local da vacinação. Serão dois tipos (o individual e o comunitário).

Vacinação individual iniciará a partir de 17/05. 
Pessoas com 65 a 69 anos, que desejam se vacinar em instituição 
hospitalar, será enviado um informativo no dia 13/05. 

Onde agendar… na Prefeitura, via internet ou através do Call Center・ em Inst. hospitalar

Clínica Inoki

Hospital Okamoto

Clínica Kami Komatsu

Clínica Onoe

Clínica Katsuki

Clínica Kaneto

Clínica Kitamura

Clínica Keiai Mirai (somente mulheres)

Clínica Keijin

Clínica Koizumi

Hosp. Municipal Consultório Awazu

Hospital Municipal Komatsu

Hospital Komatsu Sophia

Consultório Komatsu Minami 

Clínica Satake

Clínica Juuji

Clínica Shintani

Yazaki
-machi

Konmade
-machi

Ryusuke
-cho

Nagada
-machi

Imae
-machi

Kamikomatsu
-machi

Yoshitake
-machi

Hikari
-machi

Sono
-machi

Daimonji
-cho

Shimoawazu
-machi

Mukaimotoori
-machi

Shima
-machi

Oki
-machi

Wakasugi
-machi

Ryusuke
-cho
Sono

-machi

Sono
-machi

Shirae
-machi

Shimomaki
-machi

Koda
-machi

Ito
-machi
Imae

-machi

Dairyo Naka
-machi

Hiyoshi
-machi

Wakasugi
-machi
Kitaasai
-machi

Saiwai
-cho

Nishikarumi
-machi

Sono
-machi

Yawata

Asahi
-machi
Doihara
-machi

Clínica urologista Taya

Clínica Touyou

Clínica Nishiki

Clínica Hayashi 

Clínica Haruki

Hospital Higashino

Hospital Higashi

Clínica Hirosaki

Clínica Honda

Clínica Mitani

Clínica Minato

Clínica Mukaide Family

Hospital Morita

Yawata Medical Center

Clínica Yuasa

Clínica Rojo

Local para vacinação

comunitária
Um informativo de “como e quando será o início das reservas” será enviado juntamente com 
o cupom de vacinação. Reservas online, Call Center ou Prefeitura.

Oshimamachi Hei-42-3 

Hayashimachi Ho-5 

Shiraemachi Tsu-108-1 

Centro Municipal de Komatsu

Centro Comunitário Dai-ichi

Komatsu Dome

qua  qui  sáb

dom  feriados

14:00 às 16:30

9:00 às 11:30, 14:00 às 16:30

Taxi Subsidy
For COVID-19 vaccination

Continue se prevenindo
mesmo após ser vacinado.

Famílias compostas apenas por pessoas com 65 anos

ou mais e que não possuem meios para ir até o local 

da vacinação podem receber cupons para táxi

mediante prévia solicitação.

Valor 4 cupons de 1.000 ienes

por núcleo familiar
Contato Div. Assistência ao Idoso

☎0761-24-8053

A vacina previne a transmissão e o agravamento

dos sintomas, mas não a infecção em si. 

Portanto, mesmo após a vacinação é importante

manter a utilização de máscara, lavar e 

higienizar sempre as mãos, evitar

aglomeração e locais fechados.

As próximas informações serão

publicadas …

・Koho Komatsu (jornal da cidade)

・Homepage (atualizando)

・Conta oficial da Prefeitura

no aplicativo LINE

▲Homepage    

Prefeitura de 

Komatsu

▲Conta Oficial

Prefeitura de 

Komatsu no LINE


