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Sobre a Vacinação da COVID-19
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Custo da vacina

Cidade de Minokamo

Terá que aplicar a vacina de qualquer maneira?
A vacinação não é obrigatória. A vacina será aplicada, somente caso haja o consentimento da pessoa que irá
receber a vacina. A pessoa que irá receber a vacina, aplicará por sua própria iniciativa, depois de estar ciente da
sua eficácia e dos efeitos colaterais. A pessoa que estiver insegura para receber a vacina, favor consultar o médico
da família antes de receber a vacina.

Por que as crianças de 5 a 11 anos também necessitam ser vacinadas?
No Japão, a maioria dos casos de crianças de 5 a 11 anos infectadas com o novo coronavírus tem sintomas leves. Entretanto, se o número
de infectados aumentar em todas as faixa etárias, a proporção de crianças não vacinadas irá aumentar e o número de crianças com sintomas
médios e graves tende a aumentar. A vacinação visa evitar que a pessoa que foi vacinada seja infectada; visa aumentar a probabilidade de
não desenvolver os sintomas mesmo que seja infectada; visa aumentar a probabilidade de não agravar o seu estado mesmo que apareçam
os sintomas. Se todos estiverem vacinados, isto minimiza o risco de transmitir o vírus para a sua família e amigos. Consequentemente, se

Aviso Sobre a Vacinação do
Novo Coronavírus
(Para Crianças)

Totalmente
gratuito

(despesa pública)

A vacinação do Novo Coronavírus, será uma vacina
preventiva realizada baseada no consentimento da própria
pessoa que irá receber a vacina.
Ao ler este manual de instrução e tenha algo que
não entenda, favor entrar em contato com a Central
de Atendimento do Novo Coronavírus de Minokamo.

O que os pais devem considerar sobre a decisão da vacina?
É importante o preparo do ambiente para que a criança alvo da vacina possa decidir por si mesma se irá ou não
tomar a vacina. Portanto, o importante é, na medida do possível, tentar explicar de uma maneira fácil. Não apenas
pela diferença de idade ou do aspecto físico, mas também pelo nível de desenvolvimento mental, acredita-se que
há uma grande diferença individual na forma de pensar sobre a vacina. Tendo em vista esse ponto, ao explicar
para a criança, na medida do possível, procurar explicar de uma forma fácil de entender de acordo com o seu
nível de compreensão.

Informação
sobre a vacinação
(para crianças)

Existem efeitos colaterais após a aplicação?
Foi reportado que as dores na região onde recebeu a vacinação e os efeitos colaterais em todo o corpo tais como
febre, dores no corpo, dores de cabeça, etc são mais frequentes entre os adultos com idade baixa (jovens).
Portanto, há a possibilidade de os mesmos sintomas aparecerem nas crianças ao aplicar a vacina. De acordo com
as pesquisas no exterior, foi reportado que os casos de efeitos colaterais nas crianças de 5 a 11 anos de idade foi
menor que na faixa etária de 16 a 25 anos.

Público
Alvo

Residentes na cidade de Minokamo, com
idade de 5 a 11 anos (idade completa no
dia da vacinação) (A princípio, será vacinado na cidade onde está registrado o atestado de residência.)

Doses da
vacina

2 doses

Quais os cuidados que devemos tomar antes e após tomar a vacina?
Para uma criança sensível à dor, antes de tomar a vacina, conversar com ela para relaxá-la e procurar distraí-la da
dor. Para uma criança que passa mal após uma injeção ou coleta sanguínea, será necessário tomar a vacina
deitada e não se levantar imediatamente após ser vacinada. Se tiver alguma dúvida no dia da vacinação,
consultar a equipe médica. Durante alguns dias após a vacinação, evitar fazer esforços desnecessários e evitar a
prática de exercícios intensos. Consultar o médico nos seguintes casos: - No caso de aparecer sintomas como febre,
dor de cabeça ou fadiga que interfiram no seu cotidiano; - Se dentro de 1 semana após ser
vacinado sentir dores no peito, dificuldade respiratória, palpitação, etc; - Caso a fadiga continue
por mais de 2 a 3 dias; - Se apresentar outro tipo de sintoma que lhe preocupe.
Sobre informações detalhadas

Para obter informações sobre os efeitos colaterais,
favor consultar a Central de Atendimento sobre a
Vacinação do Governo da Província de Gifu.

Sobre informações detalhadas sobre a eficácia e segurança da vacina
contra o novo coronavírus, favor verificar o site especial do Escritório
Oficial do Primeiro Ministro, ou informar-se na

Central de Atendimento sobre a Vacinação do
Novo Coronavírus da Província de Gifu

Central de Atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e
Bem Estar Social.

(9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados)

(9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados)

PM Corona Vaccine

Tipo da
vacina

Vacina da Empresa Pfizer
(Para Crianças)

Para receber a vacina, os pais ou o responsável deverá acompanhar
a criança sem falta.

IMPORTANTE !

Os pais ou o responsável deverá assinar na parte de baixo do
questionário preliminar.
※ O público alvo para a vacinação são crianças de 5 a 11 anos de idade (idade
completa no dia da vacinação). Na medida do possível, a criança de 11 anos
de idade deverá tomar a 2a dose antes de completar 12 anos. Porém, caso a 2a
dose seja após completar 12 anos, favor informar-se na Central de Atendimento
de Minokamo (Tel. 0574-66-1281).
Para as crianças que não tomaram nenhuma dose e completaram 12 anos,
contatar a Central de Atendimento (Tel. 0574-66-1281) para podermos enviar o
cupom da vacinação para pessoas com mais de 12 anos.

Os cupons da vacinação serão enviados pela ordem após a criança completar 5 anos.
Para outras informações, ver o site da cidade de Minokamo.
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Receber a 1a dose na instituição médica onde fez a reserva ou no
local da vacinação coletiva
No dia será necessário trazer:

Escolher o Método da Vacinação
Escolher a opção “① Vacinação Coletiva” ou “② Vacinação nas Instituições Médicas”.

Fazer a Reserva da Data da Vacinação
Vacinação Coletiva

Reserva Online

Reserva na Central de Atendimento

(24 horas)

Ou

Favor utilizar a reserva online
pois, haverá a possibilidade de
congestionamento na reserva
pela Central de Atendimento.

Sobre detalhes da vacinação coletiva, verifique o panfleto “Local da Vacinação Coletiva”
em anexo.

Vacinação nas Instituições Médicas
Reservar ligando diretamente
para a instituição médica
onde deseja vacinar.

Trazer 1 questionário preenchido
dentre os 2 enviados. O s egundo
questionário será utilizado na
segunda dose, portanto, guardá-lo
com cuidado.

(Não descolar a etiqueta, trazê-la
da maneira que está)

Caderneta de
Remédio

A data e horário da vacinação, difere dependendo da instituição médica.
Favor checar a lista atualizada das instituições médicas no site da Prefeitura
de Minokamo antes de telefonar para fazer a reserva.

Reg.

Instituição Médica

Clínica Ando

Ota

Clínica Geral e
Pediátrica Kuroiwa

Kobi
Hachiya

Ota-cho
2821-4
Ota Honmachi
2-6-18

Otorrinolaringologista
Iwanaga

Ote-machi
2-28

Gifu Kenko Kanri
Center

Nishi-machi
1-292

Clínica Hayashi

Kamono

Endereço

Maehiracho 1-100-1

Clínica Geral
Yasuda

Tajima-cho
4-8-6

Centro Médico
Internacional
do Japão Central

Kenko no
Machi 1-1

Clínica Horibe

Hachiya-cho
Shimo-hachiya
372-1

Morimoto
Kodomo Clinic

Kamono
Imaizumi
1275

Tel. para
reserva

Medir a temperatura em casa e caso esteja com mais de 37.0 graus, ou a sua condição física
não esteja boa, não tomar a vacina.
No caso de cancelamento, quem fez a reserva na vacinação em grupo, avisar a Central de Atendimento (tel. 0574-66-1281).
A pessoa que tiver acima de 37.0oC na medição feita na recepção, a temperatura será medida novamente. Haverá casos em
que não poderá entrar dependendo do seu estado. Quem fez a reserva da vacinação na instituição médica, avisar a instituição
médica onde fez a reserva.

Caso tenha uma doença crônica, consultar
o seu médico antes de ser vacinado.
(Caso não tenha consultado o seu médico,
pode ser que não possa ser vacinado).

Comparecer com uma
roupa onde possa erguer a
manga até o ombro.

Programação no dia da vacina

26-0812

Ter/qui: 9:30 – 11:00
Seg/ter/qui: 9:00-12:30, 16:30-19:30

26-0525

Recepção

Sáb/dom: 9:00-12:30, 16:30-19:00

Qui: 8:30 ~

(informações: tel. 0574-25-8749)

25-2982
28-8899

Seg – sex: 8:30 – 16:00
Sáb: 8:30 – 12:00
Seg – sáb: 9:00 – 12:00
Seg/ter/qui/sex: 16:00 – 19:00

Sáb: 9:00 ~ 11:30

Qui: 15:00 – 15:30

Qui/sáb: 16:00 ~

Qua/sáb: 13:30 ~

Seg – sex:
9:30 – 11:00, 16:00 – 18:00

Reserva somente pelo site.

Sex: 18:00 – 18:45
Seg/ter (exceto nos feriados)
14:00 ~ 16:00

Consulte o seu médico antes de fazer a reserva da vacina.

25-2910
66-2522

Após receber o Atest.
da Vacinação, voltar
para casa

Para maiores detalhes, verificar o site de inf. geral para a vacinação:
Site de Inform. da Vacinação
Não será possível fazer a reserva para a vacinação através do site

Pode-se utilizar o Ai ai bus (gratuito para estudantes abaixo
do ginasial) para ir ao local da vacinação
Antes de pegar o ônibus…

Verificar o horário, destino,
rota (a cor), ponto para descer, etc.
Cor da rota
1.Este cupom especial gratuito, será válido apenas para o Ai ai bus. 2.Será inválido se descer no meio do caminho. 3.Este
cupom não será reemitido. 4.Este cupom não poderá ser comprado nem vendido, não poderá fazer trocas, e nem dar para
outras pessoas. 5.Não poderá utilizar para outros fins, além da vacinação.

Ai ai bus

Ai ai bus

Ai ai bus

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.
ESTE É UM

validade：do início da vacinação

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

Seg – sex: 8:30 – 12:00, 15:30 – 18:00

Sex: 15:30 – 18:00

Sáb/dom: 8:30 – 12:00

Dom: 8:30 – 11:30

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

Seg: 13:00 – 14:00

Seg: 13:00 – 14:00

Ai ai bus

Sobre as datas da vacinação e dias da reserva pelo telefone, checar o site da Clínica.

※A data e horário da vacinação, difere dependendo da instituição médica.

Emissão do
Atestado da
Vacinação

Como ir com o Ai ai bus

A programação será informada na hora da reserva.

27-5088

Vacinação

Após a vacinação,
ficar em repouso
(15 – 30 minutos)

Caso tenha alguma
preocupação,
perguntar ao médico

Caso tenha poucas pessoas, poderá ser a cada 2 semanas

No balcão de atendimento

Consulta com o médico

Vacinação

Reserva da vacinação

Caneta
(Não poderá ser lápis ou caneta
apagável)

Cuidados ao tomar a vacina

Lista atualizada das instituições médicas: Código QR

【Lista das Instituições Médicas】 (atualizado em 08/fev/2022)

(Zairyu Card, Carteira de Motorista,
Cartão My Number, Cartão do
Seguro de Saúde, etc.)

Caderneta da Mãe e
da Criança

(Se possuir)
Horário: 9:00 – 17:00 (incluindo sáb, dom e feriados)
* Sujeito a mudanças. Verificar o site da Prefeitura.

Documento
de Identidade

Questionário

Cupom da Vacinação

MODELO.
até 30 / set / 2022.

Utilizar o cupom do panfleto em japonês.
Ai ai bus
Ai ai bus

Ai ai bus

Ai ai bus

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

Cupom especial gratuito
para pegar o ônibus.

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

validade：do início da vacinação
até 30 / set / 2022.

