O Certificado de Vacinação (Vaccine passport) do Coronavírus irá mudar
Poderá solicitar pelo aplicativo próprio para Smartphone. (A partir do dia 20 de
dezembro de 2021)
Será possível solicitar o Certificado tanto para uso no exterior ou nacional.




※ O Certificado da cidade de Nagoya será emitido para as pessoas que tinham registro de
residência na cidade de Nagoya quando foi vacinada (aqueles que receberam a vacina
com o cupom emitido pela cidade de Nagoya).
※ A solicitação feita pelo Smartphone será emitido um Certificado eletrônico e a solicitação
feita via correio será emitida um Certificado em papel.
※ Dentro do Japão, tanto o Comprovante da Vacinação ou Registro da Vacinação
podem ser ultilizados como comprovante.

Solicitação pelo Smartphone (※ É necessário ter o My number)
① Fazer o download do aplicativo no Smartphone.
v ※ Pode não estar disponível em todos os modelos e sistemas operacionais.

②

Fazer o procedimento utilizando o My number e o
Passaporte (somente para uso no exterior) no aplicativo.

App Store (iOS)

v

③

O Certificado (eletrônico) é entregue no aplicativo.
Google Play (Android)

※ Para mais informações sobre como proceder, consulte o website da Agência Digital ou
entre em contato através do web forms da mesma agência.
※ Caso estiver descrito no aplicativo que [é necessário um procedimento ou fazer uma
consulta no governo local], ou se houver algum erro no Certificado emitido, entre em
contato com a Central de atendimento (call center) da cidade de Nagoya.

Solicitação via correio (Para aqueles que não tem o My number, etc)
① Envie os documentos necessários.
□ Formulário de solicitação
Poderá baixar pelo site da cidade de Nagoya.
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000143335.html

□ Cópia do Cupom (Certifique-se de copiar a parte do número do Cupom)
Caso não tenha, poderá ser a cópia de algo que possa confirmar o My number
(My number card, Cartão de Aviso (Tsuchi Card), Atestado de Residência, etc.)

□ Cópia do passaporte (necessário somente para uso no exterior)

□ Envelope-resposta
(Colar o selo, escrever o seu nome e endereço no envelope)
(Caso queira serviço postal expresso, colar o selo para entrega expressa e escrever
com caneta vermelha [Sokutatsu (Expresso)] no envelope.)

□ Cópia de algum documento pessoal para verificar o endereço de envio
(Para uso nacional, uma cópia do documento que tenha nome e a data de nascimento)

【Documentos que podem ser necessários dependendo do caso】




Caso o nome escrito no passaporte seja de solteiro(a) ou outro nome/sobrenome,
apresentar a cópia do documento que possa comprovar este nome (My Number
Card, Carteira de Motorista, Koseki, Atestado de Residência, etc., que tenha o
nome de solteiro(a) )
Caso faça a solicitação através de terceiros, é necessário uma procuração com a
assinatura própria.
(Endereço)

〒460-8781 名古屋市中区錦 留
名古屋市新型コロナウイルスワクチン証明書発行センター

② O Certificado em papel será enviado. (Cerca de 1 semana após os documentos
chegarem na prefeitura)
※ Poderá demorar mais de uma semana, portanto, realize a solicitação com antecedência.
※ Caso falte algum documento ou se houver alguma dúvida no Registro de Vacinação, a
prefeitura poderá entrar em contato por telefone.

Contato
【Sobre emissão do Certificado Eletrônico (como proceder)】
No site da Agência Digital ou pelo web forms
(Somente em japonês)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
Site da Agência Digital

【Sobre emissão do Certificado em papel ou conteúdo do certificado】
Central de Atendimento (call center) para Vacinação do Novo Coronavírus de Nagoya
Tel: 050-3135-2252, de segunda a sexta, das 9h00 às 17h30
(exceto feriados e 29/12 à 3/1)
※ A partir de fevereiro de 2022 estará disponível no sábado, domingo e feriado.
【Sobre o Sistema de Certificação em geral】
Central de Atendimento (call center) para vacinação do Novo Coronavírus do Ministério de
Saúde, Trabalho e Bem-estar (somente em japonês)
Tel: 0120-761-770 das 9h00 às 21h00 (poderá utilizar no sábado, domingo e feriado)

