
Método de reserva da vacinação via internet 

 

Fazer “ Login (conectar)” e inserir o ID (os 10 dígitos do seu 
bilhete de vacinação), senha (data de nascimento  Ano (4 dígitos)

mês e dia (4 dígitos), no total de 8 dígitos). 
 

O ID (número de 10 dígitos do bilhete de vacinação) está 
descrito no cupom de vacinação que foi enviado pelo correio. 

Clique em  (Fazer/cancelar sua 
reserva da vacinação). 

ID 
(10 dígitos (bilhete de 
vacinação)

Senha 
Inserir os 8 dígitos da sua 

data de nascimento. 
Ex: (Ano) (Mês)

(Dia) 19850316



Clique em (Fazer a reserva para a 1ª dose). 

Clique em Selecionar o local da vacinação . 

   

  



Digite o nome de um local de vacinação específico ou a data que 
deseja receber a vacinação. 
. 

 Na lista há nomes similares de instituições médicas. Por favor, 
verifique bem o nome e o endereço da instituição 
desejada.

 No caso de desejar receber a vacina em local especificado     
Digite o nome do local da vacinação ou uma área do local  (sem 

necessidade de endereço específico) que você está procurando na coluna 
(Nome Endereço do local), e clique em (Pesquisar).

Poderá pesquisar o nome da instituição médica digitando 
apenas uma parte deste nome  

Por favor, use corretamente o  ”kanji” ou  “hiragana” 
quando for pesquisar o nome da instituição médica. 



 Selecione a data e a hora da sua vacinação através da lista exibida, 
e clique no nome do local de vacinação desejado. 

 

Clique aqui 



 Quando há a data e hora que deseja fazer a reserva 

 Clique na marca do calendário na coluna (ano/mês/dia). (Por 
favor, selecione a data após 8 de maio). 

Selecione a data desejada no calendário e clique (Pesquisar). 



Selecione um local junto com a data e a hora de sua vacinação na lista 
exbida e clique no nome do local (instituição médica) de vacinação. 

Clique aqui. 



Digite os dados da pessoa que irá receber a vacina e clique

 (Reserva confirmada). 

(Endereço do e-mail) 

O sobrenome com a escrita em katakana  

※ Se a pessoa já frequentou esta instituição médica, digite o número
na frente do sobrenome. Ex: (Yamada) 

 (Sexo: (M) ou (F)) 

(Data de Nascimento) Ex:  

 (Número do telefone)

ATENÇÃO!! Após terminar de inserir os dados, não esqueça de 

clicar (Reserva confirmada). 

 

Por último, clique 
“Reserva confirmada” 



Uma mensagem de confirmação de reserva será enviada para o 
seu endereço do e-mail.

(E-mail de confirmação de reserva) 

(Sua reserva da vacinação foi confirmada)
 

No dia da vacinação, trazer sem falta o Cupom de vacinação
Documento de identidade Zairyu Card ou Cartão de Seguro de 

Saúde, etc. Questionário de exame preliminar . 
 

(Local da vacinação)
(Endereço da instituição médica)
(Data da reserva da vacinação) 

Hora: a partir de) 
Hora: até)

Poderá receber a vacina dentro desse horário

(Venha na hora marcada da reserva. Não se atrase, por favor). 

防災センター 

20-5156 

和田東 2 丁目 2207 

15 日 

16 時 00 分 

17 時 00 分 



 

 Clique para prosseguir na reserva da 2ª dose 
da vacinação

Faça a reserva da 2ª dose da vacinação. Por favor, siga os mesmos 
procedimentos quando fez a reserva da 1ª dose. 


