
Outubro de 2022 

Fluxo da vacinação 
 

Buscar/Reservar um local de vacinação 
As vacinas estão disponíveis em instituições médicas e locais de vacinação de grande porte. 
Escolha a instituição médica ou local desejado. 

Confirme a vacina a ser utilizada no momento da reserva. Como regra geral, a vacinação requer 

reserva antecipada. 
 

① Vacinação individual em instituição médica (médico que frequenta, etc.) 

・Instituições médicas que podem ser vacinadas 

  É possível verificar no site da prefeitura, na COVID-19 Vaccine Navi e no panfleto anexo com 

o voucher de vacinação. 

→ Site da prefeitura (https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html) 
→ COVID-19 Vaccine Navi (https://v-sys.mhlw.go.jp/search/) 

・Como reservar (é necessário o voucher de vacinação) 

 〇Reserve direta com cada instituição médica 
 

② Local de vacinação de grande porte na cidade de Nagoya 

・Locais que podem ser vacinadas 

  Será realizado em três locais a partir de novembro. 
  Verifique no site da prefeitura sobre locais, datas e horários da realização. 

 → https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html 

・Como reservar (é necessário o voucher de vacinação) 

 〇Reserva por telefone 
  Central de atendimento para vacina contra Covid-19 de Nagoya 

050-3135-2252 

  (Todos os dias das 9h às 17h30) *Exceto de 29/12 a 3/1 

 〇Reserva pela Internet 
  Site de reserva de vacinação em massa da vacina contra Covid-19 de Nagoya 
 → https://ven.s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/profile/userLogin.action;jsessionid=A31341EE1B528FFAE771AE190F94F99C.d1diwap42 

  O ID de usuário e a senha estão descritos no voucher de vacinação 

 〇Ligue aqui para cancelar a reserva 
  052-228-7874 

  (Todos os dias das 9h às 17h30) *Exceto de 29/12 a 3/1 
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③ Local de vacinação de grande porte na província de Aichi 

・Locais que podem ser vacinadas 

  Verifique no site da província sobre locais, datas e horários da realização. 
→ https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/daikibo-sougou.html 

・Como reservar (é necessário o voucher de vacinação) 

 〇Reserva por telefone 
  Central de atendimento de Aichi 

0570-666-885 

  Todos os dias das 9h às 17h 

 〇Reserva por LINE 
  Pesquise por ID “@aichipref” ou registre como amigo a conta oficial de Aichi através do URL 

abaixo e faça uma reserva. 
 → https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountld=aichipref 
 

Sobre o dia da vacinação 

 
・ Se claramente tiver com febre (37,5°C ou superior), reagende a vacinação. 

・ Use uma máscara e compareça usando roupas na qual possa mostrar facilmente os ombros. 
・ É possível receber a vacinação simultânea com a vacina contra influenza, mas se for 

receber outros tipos de vacinas, deixe um intervalo de 13 dias ou mais entre essa vacinação 

com a vacina contra Covid-19. 
 

 

Itens para 
levar no 
dia da 

vacinação 

<Exemplos> 
Carteira de motorista, 
cartão de seguro de saúde, 
cartão My Number, etc. 

Voucher de vacinação 
(modelo integrado da ficha médica 

Documento para verificação da 
identidade 


