
Formulário de (Re)emissão do Voucher de Vacinação da Covid-19 e 
Formulário de Solicitação de Alteração do Endereço de Envio 

 
Ao Prefeito de Nagoya 
 
Solicito por meio deste, estando de acordo com os seguintes itens sobre o voucher de vacinação da 

Covid-19. 
(1) Esta solicitação deve ser feita com o consentimento da pessoa que receberá a vacina. 
(2) Ao emitir um voucher de vacinação, a prefeitura de Nagoya poderá usar o Número Individual (My 

Number) ou outras informações pessoais (nome, data de nascimento e gênero) da própria pessoa que 
receberá a vacina no sistema de registro de vacinação para verificar o registro de vacinação do 
município que a pessoa residiu anteriormente.  

1. Solicitante 
Furigana  

Data da 
solicitação 

    Ano  Mês  Dia 
Nome  

Endereço 
〒      － 
 

Contato 
durante o dia 
Número de 

telefone 

 

Relação com a 
pessoa que 
receberá a 

vacina 

□ Própria pessoa 
□ Membro da mesma família 

(Relação:        ) 
□ Outro (          ) 

 
2. Pessoa que receberá a vacina 

Furigana  
Data de 

nascimento 
   Ano  Mês  Dia 

Nome 
 

□ Igual ao solicitante 

Endereço 
indicado no 

certificado de 
residência 

〒       － 
 

□ Igual ao solicitante 
 
3. Voucher de vacinação, etc. que irá solicitar 

Voucher de 
vacinação que 

irá solicitar 

□ Voucher de vacinação da 3ª dose (acima de 5 anos) 
□ Voucher de vacinação da 4ª dose (acima de 12 anos) 
□ Voucher de vacinação da 5ª dose (acima de 18 anos) 

Motivo da 
solicitação 

□ Alteração de endereço □ Não recebeu o voucher de vacinação 
□ Crianças de 5 a 11 anos que desejam receber a 3ª dose da vacina 
□ Voucher de vacinação perdido ou danificado (reemissão) 
□ O voucher de vacinação recebido foi utilizado apenas para consulta (pré-consulta) 
com médico e não para a vacinação (reemissão) 
□ Outro (                                  ) 

 
4. Endereço de envio 
Se desejar que seja enviado para um endereço diferente do indicado no certificado de residência da pessoa 
que receberá a vacina, preencha este campo. 

Endereço 〒      － 
 

Nome do 
destinatário 

 

□ Igual ao solicitante 

* Mesmo que tenha alterado o endereço de envio anteriormente, em princípio, as informações não serão 
continuadas, portanto, se pretender que seja enviado para um endereço diferente do indicado no certificado de 
residência, é necessário solicitar novamente a alteração do endereço de envio. 



Outubro de 2022 

5. Situação da vacina anterior 
・ No caso de solicitar a emissão do voucher de vacinação da 3ª dose: preencha a situação de 

vacinação da 1ª e 2ª dose. 
・ No caso de solicitar a emissão do voucher de vacinação da 4ª dose: preencha a situação de 

vacinação da 3ª dose. 
・ No caso de solicitar a emissão do voucher de vacinação da 5ª dose: preencha a situação de 

vacinação da 4ª dose. 
* Não é necessário preencher no momento da solicitação da reemissão do voucher de vacinação. 

(   )ª dose 

Data de vacinação:         Ano    Mês    Dia 
Tipo da vacina: □ Pfizer (para maiores de 12 anos) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (para crianças de 5 a 11 anos) 
□ Outro (               ) 

Nome do município que enviou o voucher de vacinação: 

(   )ª dose 

Data de vacinação:         Ano    Mês    Dia 
Tipo da vacina: □ Pfizer (para maiores de 12 anos) □ Moderna □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavax) □ Pfizer (para crianças de 5 a 11 anos) 
□ Outro (               ) 

Nome do município que enviou o voucher de vacinação: 
 
6. Documentos anexos 
No caso de solicitação de emissão 

① 

Cópia de um documento que confirme a situação de vacinação anterior (qualquer um 
dos seguintes documentos: certificado do recebimento da vacinação, carteira de vacinação, 
certificado de vacinação (passaporte de vacina), voucher de vacinação de outro município no 
qual há marcação da situação de vacinação da vacina anterior, caderneta de saúde materno-
infantil (aquele que informa a situação da vacinação da 2ª dose)), etc.) (Desnecessário para 
solicitação de reemissão) *1 *2 

② 

Se não estiver anexo o documento mencionado no ①, uma cópia do documento de 
verificação de identidade (carteira de motorista, cartão de seguro de saúde, frente do 
cartão My Number, etc.) 
(a) Documento da pessoa que receberá a vacina (b) Documento do solicitante 
(desnecessário se for o mesmo da pessoa que receberá a vacina) 

No caso de solicitação de reemissão 

① 

Cópia do documento de verificação de identidade (carteira de motorista, cartão de 
seguro de saúde, frente do cartão My Number, etc.) 
(a) Documento da pessoa que receberá a vacina (b) Documento do solicitante 
(desnecessário se for o mesmo da pessoa que receberá a vacina) 

*1 Se não anexar um documento que confirme a situação de vacinação anterior, pode levar um certo tempo para 
emitir o voucher de vacinação, portanto, certifique-se de anexá-la se possuir. 

*2 Se recebeu a vacinação no exterior, etc. (*3), anexe uma cópia de um documento que confirme a situação de 
todas as vacinas recebidas no exterior, etc. 

*3 Considera-se como vacinado no exterior, etc., as seguintes situações: recebeu a vacinação no exterior, recebeu a 
vacinação no projeto de vacinação da Covid-19 para cidadãos japoneses que residem no exterior, recebeu a 
vacinação pelo exército americano no Japão e recebeu a vacinação como experimento clínico por um fabricante 
farmacêutico. 

 
[Endereço para correspondência] 

〒460-8799  Nagoya Naka Yubin Kyoku Dome (3-1-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya) 
Para: Nagoya-shi Shingata Korona Uirusu Kansensho Taisakushitsu Sesshuken Hakko Tanto 
*Escreva em vermelho “Sesshuken Hakko Shinseisho (para vacinação da       ª dose) incluso”. 

Preencher o número da dose do voucher de vacinação que irá solicitar 

O voucher de vacinação será enviado após 3 meses desde a data de vacinação anterior. Se já se passaram 3 
meses, enviaremos dentro de 2 semanas a partir da solicitação. 
 

 

    

 

  

Veja aqui para solicitação pela Internet 
Em vez de solicitar pelo correio, é possível 

solicitar pela Internet também. 


