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Informação Relacionada ao Novo Coronavírus
Notice Regarding the Novel Coronavirus
(

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

)

(Por) Na página 2 há informações importantes sobre a vacinação do novo coronavírus

（Eng）Important Notice Regarding the Novel Coronavirus Vaccination on Page 3

Plantão aos Domingos e Feriados

Doctors on Duty During Weekends & Holidays
（

Nome/Name

）

Lista das clínicas odontológicas de plantão (9:00 - 13:00)
Dental Clinics (9:00am – 1:00pm)

Lista das clínicas médicas de plantão (9:00 - 16:30)
Medical Institutions (9:00am - 4:30pm)
Data
Date

休日急患診察当番

Data
Date

TEL

Nome/Name

TEL

21/fev (dom)
Feb 21 (Sun)

Ota Medical Clinic

26-2220

21/fev (dom)
Feb 21 (Sun)

Marumo Dental Clinic

25-8148

23/fev (ter)
Feb 23 (Tue)

Nishida Clinic

28-3371

23/fev (ter)
Feb 23 (Tue)

Yamate Dental Clinic

28-7010

28/fev (dom)
Feb 28 (Sun)

Yasuda Clinic

27-5088

Takagi Dental Clinic

25-2464

7/mar (dom)
Mar 7 (Sun)

Tahara Clinic
(Kawabe-cho)

79-0030

53-5588

Shirakawa Dental Clinic
(Shirakawa-cho)

14/mar (dom)
Mar 14 (Sun)

Taguchi Dental Clinic

27-5161

Ikoma Family Clinic

54-1233

7/mar (dom)
Mar 7 (Sun)

20/mar (sáb)
Mar 20 (Sat)

Kabuchi Yamada
Clinic (Hichisou-cho)

Calin (Karan) Dental Clinic

48-8810

46-0035

14/mar (dom)
Mar 14 (Sun)

Nagae Dental Clinic

26-1952

21/mar (dom)
Mar 21 (Sun)

Kizawa Memorial
Hospital

20/mar (sáb)
Mar 20 (Sat)

25-2181

21/mar (dom)
Mar 21 (Sun)

Nakashima Dental Clinic

26-0390

28/fev (dom)
Feb 28 (Sun)

Consulta de Pagamento
aos Domingos
（

日曜納付相談

Payment Consultation
On Sunday
（

）

28/fev (dom) 9:00 – 12:00

日曜納付相談

）

Feb 28 (Sun) 9:00am – 12:00pm

Consultas para o pagamento do Seguro
Nacional de Saúde (Kokumin kenko hoken)
estará disponível no quarto domingo do mês.
Obs: De janeiro à março, não haverá consulta
na Seção de Recolhimento de Impostos.

Payment Consultation for National Health Insurance
(Kokumin kenko hoken)
※Payment Consultation for Tax Collection Division
every 4th Sunday of the month is not available
during January to March

Local: Prefeitura de Minokamo
Obs.: Haverá intérprete em português.

Place: Minokamo City Hall
Note: There will be a Tagalog/English interpreter
available.

www.city.minokamo.gifu.jp
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Preparativo para a Vacinação do Novo Coronavírus
（

新型コロナワクチンの接種に向けての準備

）

■ Período do início da vacina

Os preparativos para a vacinação estão em andamento e os profissionais da área médica serão
os primeiros a serem vacinados a partir do final de fevereiro.

● Ordem de prioridade da vacinação

① Profissionais da área médica, etc
② Idosos (aqueles que completarão 65 anos entre abril/2021 a mar/2022 ou aqueles nascidos
antes do dia 1/abr/1957)
③ Pessoas com algum tipo de doença
④ Pessoas que trabalham nas instituições que atendem os idosos e outros
⑤ Demais pessoas

■ Locais onde poderá receber a vacinação

- Na instituição médica ou local de vacinação do município onde estiver morando.
- Na instituição médica em que está internado ou em outras instituições.

■ Tipos de vacina do novo coronavírus

Será aplicada a vacina que estiver sendo fornecida no período em que for receber a vacina.
Será necessário aplicar 2 vezes, o mesmo tipo de vacina, deixando um intervalo entre elas.
● Vacina da empresa Pfizer
● Vacina da empresa AstraZeneca
● Vacina da empresa Takeda/Moderna

■ Custo para aplicar a vacina

Previsto para ser realizado gratuitamente.

■ A vacinação será aplicada caso haja consentimento

A aplicação da vacina não será obrigatório.
A pessoa que irá receber a vacina aplicará a vacina por sua própria iniciativa, depois de
compreender os efeitos da vacinação e dos riscos dos efeitos colaterais.

■ Sobre o risco dos efeitos colaterais da vacinação do novo coronavírus

É extremamente raro, mas pode ocorrer de a vacinação causar danos à saúde como
ficar doente ou ficar com sequelas.
Caso a vacinação cause problemas de saúde que necessite de tratamento médico ou resulte em
deficiência por um longo período, você receberá ajuda (como pagamento das despesas médicas,
aposentadoria por invalidez, etc) baseado na Lei de Vacinação.
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar : https://www.mhlw.go.jp/
Província de Gifu : https://www.pref.gifu.lg.jp/
Instituto Nacional de Infecção : https://www.niid.go.jp/niid/ja/

■ Trâmites para receber a vacina

A Prefeitura está fazendo os preparativos para enviar os Avisos sobre a Vacinação (ticket de
vacinação).
Ao receber o Aviso, favor verificar a data e o local da vacinação.
A vacinação será gratuita.
Tomar cuidado com fraudes, que pode exigir dinheiro para fazer a reserva da vacinação.

Informações:
Escritório das Medidas de Vacinação do Novo Coronavírus ☎ 0574- 25-2111
Seção de Saúde (Ramal 392) Seção de Planejamento (Ramal 247, 258)

www.city.minokamo.gifu.jp
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Stepping up Preparations for COVID-19 Vaccinations
（

新型コロナワクチンの接種に向けての準備

）

■Vaccination Period
Vaccination preparations are ongoing and will be given to medical health workers starting late February.

●Order of Priority
①
②
1,
③
④
⑤

Medical health workers
The elderly ( Those who will turn 65 years of age between April 2021 until March 2022 or those people born before April
1957 )
Persons with underlying health conditions
Elderly care facility workers
General citizens

■Place of Vaccination
・At the specified medical institution or local government vaccination venue close to where you live
・In the medical institution or facility if you are currently an in-patient

■Kinds of Vaccination
Depending on the availability, you will be given 1 of 3 vaccine brands. You must be vaccinated with the same brand twice
with a few months interval in between.
●Pfizer vaccine
●AstraZeneca vaccine
●Takeda/Moderna vaccine

■Cost of Vaccination
Vaccinations will be free of charge

■Vaccination Based on Informed Consent
Vaccination is not mandatory. Vaccines will be administered subject to your informed consent after understanding the
effectiveness, and potential risk of side effects.

■Side Effects of the Novel Coronavirus Vaccine
Extremely rare but unavoidable side effects of vaccines may damage ones health, such as by causing sickness or resulting
in disability. If the vaccine causes health problems that require medical treatment or result in long-term disability, you will
be eligible for receiving relief (such as medical fees and disability pension benefits and others) according to vaccination law.

■Procedure to Receive the Vaccine
Guidelines on how to receive the vaccine are currently being prepared. Check the vaccination date and venue once the
relevant letter arrives.
・Ministry of Health,Labour and Welfare https://www.mhlw.go.jp/
・National Institute of Infectious Disease https://www.niid.go.jp/niid/ja/
・Gifu Prefecture https://www.pref.gifu.lg.jp/

Vaccines are free. Be careful of fraudsters that demand money for vaccination
reservations.
For inquiries, please call:
Novel Coronavirus Vaccination Management Office 0574-25-2111
Health Care Division (Ext. 392);Planning Division (Ext. 247,258)

www.city.minokamo.gifu.jp
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mar/Mar

Vacinação, Exames Médicos e Consultas para Crianças

Vaccinations, Health Checkups and Consultations for Children
（

子どもの予防接種、健診、相談

Aulas e
Consultas
Lessons &
Consultations

2021

）

4 meses

5/mar (sex)
25/mar (qui)

1 ano e 6 meses

11/mar (qui)
16/mar (ter)

1 year and 6
months old

3 anos

4/mar (qui)
19/mar (sex)

3 years old

Consulta para
bebês de
6 meses

5/mar (sex)
25/mar (qui)

Childcare
consultation for 6month old infants

Mar 5 (Fri)
Mar 25 (Thu)

2/mar (ter)
10/mar (qua)

Development
consultation for 9month old infants

Mar 2 (Tue)
Mar 10 (Wed)

18/mar (qui)

Tooth brushing
lesson for 2-year
old children

Mar 18 (Thu)

23/mar (ter)

Infant Consultation
(Age: 0-6)

Mar 23 (Tue)

Exames
Médicos
Health
Checkups

３月分

Consulta sobre
desenvolvimento
da criança de
9 meses
Escovação
dos dentes
para crianças
de 2 anos
Consulta sobre
crianças (Idade:
0 - 6 anos)

Mar 5 (Fri)
Mar 25 (Thu)

4 months old

Mar 11 (Thu)
Mar 16 (Tue)
Mar 4 (Thu)
Mar 19 (Fri)

● A programação pode sofrer mudanças dependendo da situação atual.
● Schedule may be changed depending on the current situation.

Hoken Center

Local
Place

(Centro de Saúde / Health Center)
É possível solicitar intérprete em português
An English/Tagalog interpreter is available upon request
(0574)25-2111 (Ramal/Ext. 388)

Consultas em Português

Informativo da Prefeitura de Minokamo
City of Minokamo Newsletter

Consultations in English / Tagalog

Edição e Publicação:

Horário/
Hours

8:30 - 17:15 (seg-sex, exceto feriados)

Tel
E-mail

(0574) 25-2111 (Ramal/Ext. 364, 366)
goiken2@city.minokamo.lg.jp

Edited and Published by:
〒505-8606 Minokamo-shi Ota-cho 3431-1
Minokamo-shi Chiiki Shinko-ka
Tel. (0574) 25-2111

8:30am-5:15pm (Mon–Fri, except
holidays)

Página Oficial do Facebook da Prefeitura de Minokamo
Minokamo City Hall Facebook Official Foreign Language Page
（

外国人向けの美濃加茂市役所公式フェイスブック

Os eventos e informações da cidade de Minokamo serão
postados em português e inglês. Favor clicar o “curtir”.
Please click “Like” to get information from Minokamo City Hall in
English and Portuguese.
Solicitamos a todos que efetuem o cadastro do Sugmail para receber
mensagens anti-desastres, eventos da cidade, informações, etc.
Fazer o registro enviando um e-mail em branco no endereço ao lado.
Also register for our Sugumail Service to receive information
about city events and updates during disasters, etc.
Register by sending a blank e-mail to the address on the right.
www.city.minokamo.gifu.jp
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）

FB Page QR Code:

Endereço do E-mail :
t-minokamo-pt@sg-m.jp

[Direct E-mail] for English Service :
t-minokamo-en@sg-m.jp
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