
 

 

Ediçã o, Publicãçã o / Divisã o de Polí ticã de Informãço es dã Cidãde de Mãibãrã ☎0749 (52) 6627 FAX0749 (52) 5195 

 Informações de 5 de março.  
Sujeito a alterações devido à política 
nacional e ao status do fornecimento 
das vacinas domésticas. 

As últimas informações, vocês 
poderão conferir na homepage da 
Prefeitura e TV Ibukiyama, etc.  
 

A vãcinã, o quãl esperãmos ser o melhor 
meio de prevençã o de infeçã o pelo  
Covid-19, finãlmente começou ã inoculãçã o 
em nosso pãí s. 

No municí pio, instãlãmos um novo 
escrito rio de promoçã o de vãcinãçã o contrã o coronãví rus  
em 25 de jãneiro e, emborã ã situãçã o do fornecimento de 
vãcinãs e o cãlendã rio nãcionãl de vãcinãçã o nã o tenhãm  

sido clãrãmente determinãdos, ã Associãçã o Me dicã de 
Kohoku, Instituiço es me dicãs e Cãsãs de idosos estã o 
coordenãndo ãs instãlãço es e fãzendo prepãrãtivos pãrã 
que todos possãm receber ãs vãcinãs com segurãnçã e  
sem problemãs. 
A vãcinãçã o começãrã  pãrã os idosos com 65 ãnos 

 ou mãis. Ale m disso, dependendo do mãnejo dã vãcinã  
e do stãtus de distribuiçã o grãduãl, começãremos com ã 
inoculãçã o em mãssã e, em seguidã, prosseguiremos com  
ã inoculãçã o individuãl. 
Continuãremos ã fornecer informãço es sobre ã vãcinãçã o 

 e pedimos ã todos os muní cipes ã cooperãçã o com medidãs 
contí nuãs pãrã prevenir ã propãgãçã o dã infecçã o e ã 
cooperãçã o quãnto ãs vãcinãs. 

 

 

 

米原市長 平尾道雄 
Prefeito de Maibara  Michio Hirao 

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEDIDAS CONTRA A INFECÇÃO PELO COVID-19  Nº 4 

SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA O 
COVID-19 (novo coronavírus) 

 Atuãlmente, nã o hã  trãtãmento eficãz pãrã novãs 

infecço es por coronãví rus, e prevenir ã infecçã o e seu 

ãpãrecimento tornou-se um problemã universãl. 

Um estãdo em que umã certã porcentãgem dã 

populãçã o tem imunidãde ã ví rus, etc. e  chãmãdo de 

"imunidãde de rebãnho" e, se ã imunidãde em mãssã pode 

ser obtidã, ã infecçã o de pessoãs nã o imunizãdãs pode ser 

prevenidã, de modo que todã ã sociedãde se tornã imune e 

elã pãssã ã ter grãnde dificuldãde pãrã encontrãr ãlgue m 

suscetí vel. Por isso  e  importãnte que muitãs pessoãs 

sejãm vãcinãdãs o mãis rã pido possí vel pãrã criãr umã 

situãçã o menos suscetí vel e conter ã covid-19. 

PARA QUE VAMOS 
TOMAR A VACINA ? 

 Informações gerais sobre procedimentos de vacinação, etc. 

 Balcão de consulta profissional para reações colaterais 

 Consultas sobre medidas de vacinas, etc. 

１ 

９ ２回目の接種 
2ª DOSE DA VACINA  

Como regrã gerãl, o mesmo tipo de vãcinã serã  inoculãdo duãs vezes no mesmo locãl (Instituiçã o me dicã). 

No iní cio dã vãcinãçã o, plãnejãmos usãr ã vãcinã dã Empresã Pfizer, e gerãlmente receberã  ã 2ª dose dã 

vãcinã tre s semãnãs depois dã 1ª vãcinãçã o. Se ultrãpãssãr 3 semãnãs desde ã 1ª vãcinãçã o, procure receber ã  

2ª dose dã vãcinã o mãis rã pido que possí vel. 

Exemplo:  Se voce  receber ã 1ª vãcinãçã o no diã 10 de mãio (seg), poderã  receber ã 2ª vãcinãçã o ãpo s 31 de mãio (seg). 

1ª VACINAÇÃO 

  Depois de três semanas, do 

 mesmo dia da semana  

tomar a 2ª dose da vacina  

10 de maio(seg) 

2ª VACINAÇÃO 

 Após 31 de maio(seg) 

Intervalo de 20 dias 

Central de atendimento de vacinação contra a Covid-19 de Maibara 

☎  ０５７０-７８３-２９０  
 Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos e 
feriãdos. A pãrtir de junho, somente nos diãs dã semãnã） 

Central de Atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-
Estar sobre a vacina contra a Covid-19 

☎  ０１２０－７６１－７７０  
Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos 
e feriãdos). 

 

  

Serviço de Consulta Especializado em Vacina contra a Covid-19 da 
Prefeitura de Shiga 
☎  ０７７－５２８－３５８８   

 Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos 
e feriãdos). 

Escritório de Promoção de Vacinação contra a Covid-19 de Maibara 

(Sucursal de Santo) 

☎  ５５－８２０１  FAX ５５－２４０６ 
A pãrtir de 6 de mãio（nã novã Prefeiturã）no nu mero ãbãixo 

☎  ５３－５１２６ FAX ５３－５１３８ 

A RESERVA DA 2ª DOSE DA VACINA IREMOS  

REALIZAR APÓS O TÉRMINO DA 1ª DOSE   

 Mesmo ãpo s receber ã vãcinã, evite 

os tre s tipos de concentrãço es 

(espãço fechãdo e mãl ãrejãdo), locãl 

com grãnde concentrãçã o de gente e 

conversãçã o com poucã distã nciã.  

Use mã scãrã, lãve ãs mã os com 

sãbã o e desinfete com ã lcool pãrã 

desinfecçã o dãs mã os. 

POR FAVOR, MESMO APÓS A 

VACINAÇÃO, PEDIMOS QUE 

CONTINUEM COM AS MEDIDAS 

DE PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO 

DA INFECÇÃO PELO COVID-19 

              

１ １  POR QUE DEVERIA 
TOMAR A VACINA? 

 

２ INFORMAÇÃO 
BÁSICA SOBRE A 
VACINA 

２ 

３ 
３RECEBERÁ UM CUPOM 

DE VACINAÇÃO 

４DECIDIR O LOCAL DA 
VACINAÇÃO 

５ 

４ 
５FAZER A RESERVA 

７ 

６ 

８ ９LOCAL DE INFORMAÇÃO 

DA 2ª VACINA 

６ PREPARATIVOS 

７SE VACINAR  
８OBSERVAR A                     
CONDIÇÃO FÍSICA 
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 2 ワクチン接種の基本情報 
INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE VACINAÇÃO 

Em primeiro lugar, começaremos a inoculaça o dos idosos. 

Em seguida, procederemos na ordem das pessoas com maior prioridade 

de acordo com a idade e presença ou ause ncia de doença subjacente. 

O perí odo de inoculaça o esta  programado ate  o final de fevereiro 2022. 

対象者 PÚ BLICO-ALVO 
No momento, pessoas acima de 16 anos. 

接種方法 ME TODO 
A vacina do mesmo tipo e  

inoculada duas vezes, 

Em princí pio, a inoculaça o 

sera  no mesmo local 

(Instituiça o me dica) 

A inoculaça o e  gratuita. 

スケジュール CRONOGRAMA 

PACIENTES 

COM DOENÇAS 

CRÔNICAS 

1  Pessoas com as seguintes doenças ou condições que estão hospitalizadas ou se 
consultam esporadicamente 

① Doença respirato ria cro nica 

② Doença cardí aca cro nica (incluindo hipertensa o) 

③ Doença renal cro nica 

④ Doença hepa tica cro nica (cirrose hepa tica, etc.) 

⑤ Diabetes mellitus em tratamento com insulina ou 

medicamento oral ou diabetes agrupadas 

⑥ Doenças do sangue (excluindo anemia por deficie ncia 

de ferro) 

⑦ Doenças com funça o imunolo gica reduzida 

(incluindo tumores malignos em tratamento) 

⑧ Tratamento com estero ides que 

reduzem a funça o imunolo gica 

⑨ Doenças neurolo gicas e doenças 

neuromusculares associadas a 

anormalidades imunolo gicas 

⑩ Úm estado em que a funça o corporal e  

prejudicada devido a doenças 

neurolo gicas ou neuromusculares 

(distu rbios respirato rios, etc.) 

⑪ Anormalidade cromosso mica 

⑫ Deficie ncias fí sicas e mentais severas  

⑬ Sí ndrome de apne ia do sono 

 

3 ETAPAS PARA A VACINAÇÃO 

2  Pessoas obesas com IMC maior que 30 

As pessoas 
que se 
enquadram,  
favor 
verificar com 
seu médico 
com 
antecedência 
se pode ou 
não receber 
a vacina. 

3 接種券が届く RECEBERÁ O CUPOM DE VACINAÇÃO 

O cupom de vacinaça o sera  enviado a cada indiví duo. 

Tambe m incluí mos um manual de vacinaça o e uma  

ficha de pre -exame, portanto, pedimos que confiram o 

conteu do sena o esta  faltando algo. 

CUPOM DE VACINAÇÃO E ÍTENS INCLUÍDOS 

① 1 Cupom de vacinação (Cupom/bilhete)  

② 1 Aviso da cidade (2 tipos)   

③ 1 Manual de instruções de vacina  

④ 2 Questionários de pré-exame 

Guarde-o em local seguro ate  

a conclusa o da 2ª vacinaça o, 

pois conte m as informaço es e 

os registros de vacinaça o 

necessa rios para a reserva. 

接種券(クーポン券) 

CUPOM DE VACINAÇÃO 

4 どこで接種するか、決める 
DECIDIR O LOCAL QUE IRÁ TOMAR A VACINA 

  Como regra geral, a vacina e  inoculada no municí pio que possui reside ncia (juminhyo). 

Na cidade, estamos promovendo a criaça o de um sistema que facilita receber a vacina, seja por 

vacinaça o individual que pode ser recebida por um me dico de famí lia e a vacinaça o em grupo nas 

4 a reas. da cidade. 

個別接種
vacinação 
individual 

No momento, estamos coordenando com cada Instituiça o me dica. Assim que for decidido, iremos 

informa -los atrave s dos Informativos de relaço es pu blicas.  

(A probabilidade de reserva, previsto para apo s de maio) 

集団接種 
vacinação 
em grupos 

① Ao receber vacinaça o em uma instituiça o me dica ou instalaça o diferente do local de 

hospitalizaça o. 

② Ao receber inoculação em uma instituição médica em tratamento para uma doença crônica  

③ Quando o lugar onde voce  realmente mora for diferente do seu endereço. 

INOCULAÇÃO 

SEM SER ONDE 

RESIDE   

Nos casos a seguir, espera-se que seja vacinado em local diferente do seu endereço. 
Procedimentos especí ficos sera o anunciados posteriormente. 

地域包括ケアセンターいぶき 
Chiiki Hōkatsu Kea Centā Ibuki  

Suijō 58 - 1  

近江診療所  

Chiiki Ho katsu Iryo  Fukushi Centa  Fukushia 

Shinjo  77 - 1 

市立長浜病院 

Shiritsu Nagahama Byo in 

Nagahama-shi O inui-cho  313 

山東健康福祉センター 
（ルッチプラザ内） 

 

Nagaoka 1050 - 1 

  
市役所 Prefeitura nova 

  

Maibara 1016 

Apo s o vera o de 2021 

現米原庁舎へ移転予定 
Atual Prefeitura 

Shimotara 3-3 

 

Iremos enviar 
neste envelope 

As reservas e vacinas esta o programadas 
para começar depois de julho 

Sera  realizado nas seguintes instituiço es me dicas e locais definidos pela cidade. 

(Pedimos que evitem de ligar diretamente as Instituiço es me dicas abaixo para obter informaço es) 

A  gestante e quem amamenta  Para os que ja  pegaram a Covid-19 

Se voce  esta  preocupada 

em ser vacinada, consulte o 

seu me dico. 

Dependendo do conteu do do tratamento, 

pode ser necessa rio esperar um certo 

perí odo antes da inoculaça o, portanto, 

consulte o seu me dico. 

O perí odo que podera  
 fazer a reserva 

Mesmo que receba o Cupom de 
vacinaça o, na o podera  fazer a 
reserva ate  que o quadro de 
reserva seja definido. Por favor, 
seja paciente, pois iremos 
informa -los quando as reservas 
podera o ser feitas em nosso site. 

*Enviaremos o que e  necessa rio  
para as 2 inoculaço es 

Me todo de ca lculo do IMC: Peso (Kg) ÷ Altura (m) ÷ Altura (m) 
[Exemplo] Quando a altura e  160 cm e o peso e  60 kg IMC 60 (kg) ÷ 1,6 (m) ÷ 1,6 (m) = 23,4  

IMC 30 e  estimado: Altura 170 cm, peso 87 kg, altura 160 cm, peso 77 kg 
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予約する FAZER A RESERVA 

Entre em contato com a instituiça o me dica designada de 

sua escolha diretamente para fazer a reserva. (A previsa o 

de reserva, somente apo s o me s de maio. 

VACINAÇÃO INDIVIDUAL EM 
INSTITUIÇÕES MÉDICAS  

VACINAÇÃO EM GRUPOS NO 
 LOCAL DE VACINAÇÃO 

OBSERVE QUE O LOCAL DA RESERVA É DIFERENTE PARA A 

VACINAÇÃO INDIVIDUAL E VACINAÇÃO EM GRUPOS. 

３ 
Apo s concordar com os termos de uso, selecionar o nu mero de vacinas, local, data e hora rio. O 

cancelamento apo s a conclusa o da reserva tambe m e  possí vel na homepage especí fica. Se voce  

tiver alguma du vida, entre em contato com a central de atendimento acima. 

Acesse a homepage a partir do seguinte 

co digo QR ou URL. 

Digite o ID de login e a senha impressos 

no Cupom de vacinaça o para fazer login. 

２ 

https://reserve-vac-c.jp/ 
maibara/user/login 

Faça a reserva na central de atendimento ou na 
homepage pro pria de reservas Ale m disso, as despesas 
de chamadas telefo nicas sera o por conta do usua rio. 

Selecione se e  a reserva 

da 1ª ou 2ª vacinaça o  

Selecione o local desejado na  

lista de locais para reserva 

Selecione a data desejada e 
pressione o bota o de reserva 
para o hora rio desejado 

Confirme os detalhes da 
reserva e as precauço es, 
apo s estar de acordo 
pressione "Reservar" 

５ 

Ligue para a central de 

atendimento e forneça a  operadora 

as informaço es necessa rias como 

nu mero de vacinas, local, data e 

hora rio. 

２ 
Quando a reserva estiver concluí da, anote a data, hora rio e o local. E  possí vel cancelar a reserva 

tambe m na central de atendimento apo s a conclusa o . (Apo s a conclusa o da reserva, na o havera  

notificaça o dos detalhes da reserva.) 
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１ Tenha seu CUPOM de vacinaça o a  ma o.  
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 No CUPOM de vacinação 

contém o ID de login e a 

senha necessária para fazer 

login na homepage.. 

米原市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE MAIBARA  

☎ ０５７０－７８３－２９０ Horário de atendimento: 9:00 às 17:00 

（Até final de maio, incluso sábados, domingos e feriados. A partir de junho, somente nos dias da semana）  

O procedimento e  o mesmo para a segunda reserva. 

Como o quadro de reserva e  definido de acordo com a quantidade de vacinas fornecidas a  
cidade, na o e  possí vel fazer a reserva imediatamente apo s o recebimento do Cupom de 
vacinaça o.Informaremos sobre a configuraça o do quadro de reserva e as u ltimas informaço es 
sobre as Instituiço es me dicas que dara o suporte a vacinaça o individual no site oficial da 
cidade e na TV Ibukiyama. 

PARA FAZER A RESERVA, AGUARDE ATÉ QUE ESTEJA DEFINIDO PARA A RESERVA 
 

https://reserve-vac-c.jp/
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３ 
Apo s concordar com os termos de uso, selecionar o nu mero de vacinas, local, data e hora rio. O 

cancelamento apo s a conclusa o da reserva tambe m e  possí vel na homepage especí fica. Se voce  

tiver alguma du vida, entre em contato com a central de atendimento acima. 

Acesse a homepage a partir do seguinte 

co digo QR ou URL. 

Digite o ID de login e a senha impressos 

no Cupom de vacinaça o para fazer login. 

２ 

https://reserve-vac-c.jp/ 
maibara/user/login 

Faça a reserva na central de atendimento ou na 
homepage pro pria de reservas Ale m disso, as despesas 
de chamadas telefo nicas sera o por conta do usua rio. 

Selecione se e  a reserva 

da 1ª ou 2ª vacinaça o  

Selecione o local desejado na  

lista de locais para reserva 

Selecione a data desejada e 
pressione o bota o de reserva 
para o hora rio desejado 

Confirme os detalhes da 
reserva e as precauço es, 
apo s estar de acordo 
pressione "Reservar" 

５ 

Ligue para a central de 

atendimento e forneça a  operadora 

as informaço es necessa rias como 

nu mero de vacinas, local, data e 

hora rio. 

２ 
Quando a reserva estiver concluí da, anote a data, hora rio e o local. E  possí vel cancelar a reserva 

tambe m na central de atendimento apo s a conclusa o . (Apo s a conclusa o da reserva, na o havera  

notificaça o dos detalhes da reserva.) 

３ 
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１ Tenha seu CUPOM de vacinaça o a  ma o.  
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 No CUPOM de vacinação 

contém o ID de login e a 

senha necessária para fazer 

login na homepage.. 

米原市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE MAIBARA  

☎ ０５７０－７８３－２９０ Horário de atendimento: 9:00 às 17:00 

（Até final de maio, incluso sábados, domingos e feriados. A partir de junho, somente nos dias da semana）  

O procedimento e  o mesmo para a segunda reserva. 

Como o quadro de reserva e  definido de acordo com a quantidade de vacinas fornecidas a  
cidade, na o e  possí vel fazer a reserva imediatamente apo s o recebimento do Cupom de 
vacinaça o.Informaremos sobre a configuraça o do quadro de reserva e as u ltimas informaço es 
sobre as Instituiço es me dicas que dara o suporte a vacinaça o individual no site oficial da 
cidade e na TV Ibukiyama. 

PARA FAZER A RESERVA, AGUARDE ATÉ QUE ESTEJA DEFINIDO PARA A RESERVA 
 

https://reserve-vac-c.jp/


 6 準備する PREPARATIVOS   REENCHER O QUESTIONÁRIO 

当日までに準備すること Preparativos até o dia 

7 接種する VACINAR    FLUXO DO DIA 

会場に行く前にすること  O que fazer antes de ir para o local 

8 
体調を観察する 
OBSERVE SUA CONDIÇÃO FÍSICA POR VÁRIOS DIAS APÓS A VACINAÇÃO  

Por favor, verifique cuidadosamente o conteu do do "Manual de 

Instruço es para a vacinaça o contra a Covid-19" distribuí do 

juntamente com o Cupom de vacinaça o. 

Se voce  tiver du vidas ou preocupaço es, consulte o seu me dico 

de famí lia ou a Central de atendimentos (pa gina 8) com 

antecede ncia 

 

 
. 

① Leia as instruções de vacinação 

 

② Preencher o questionário 

Preencha o questiona rio, prestando atença o aos seguintes 
pontos. 

予診票の記入のポイント  
PONTOS DE ATENÇÃO AO PREENCHER O QUESTIONÁRIO 

現在、治療(投薬)を受けている人へ 
Para aqueles que estão recebendo tratamento (medicação) 

薬・食品などで、重いアレルギー症状を起こしたことのある人へ 
Para pessoas que tiveram sintomas ale rgicos graves devido a medicamentos, alimentos, etc. 

2 週間以内に他の予防接種を受けた人へ 
Para aqueles que receberam outras vacinas dentro de 2 semanas 

 

・ Na o esqueceu de preencher o nome da doença? 

・ Voce  escreveu o nome do medicamento que afina o sangue? 

・ Esqueceu de preencher algo? 

・ A pessoa que respondeu "sim" confirmou a vacinaça o com o me dico ? 

・ Pessoas que aplicaram vacinas diferentes da Covid-19, como Streptococcus pneumoniae, devem esperar pelo 
 menos 2 semanas. 
Tanto a vacina da Covid-19 como as outras vacinas e  necessa rio ter pelo menos 2 semanas de intervalos, para 
poder aplicar outra vacina. 

① Verifique sua condição física Por favor, meça a temperatura em casa. Caso tenha febre não receberá a vacina  

 
② Verifique seus pertences 

  □ Cupom de vacinaça o     

  

会場ですること O que fazer no local 

 Preencha-os com antecede ncia ate  a data  □ Questiona rios 

 □ ID [Identidade] 

 Por favor, na o os separe e traga os assim. 

           Carta o My number, carteira de motorista, 
 carta o de seguro de sau de, etc. 

 Venham com ma scara e roupas que permitam a exposiça o fa cil dos ombros. 

Ambas as doses 

são gratuitas 

Apo s a vacinaça o podem ocorrer dentro de alguns dias dores no local da vacina, dor de cabeça, febre, 
etc. A maioria ira  se recuperar em alguns dias, mas se na o melhorar, entre em contato com a Central de 
Atendimento especializado para reaço es colaterais (pa gina 8). 

Ale m disso, o choque e a anafilaxia * sa o reaço es colaterais raras e graves, pore m na o improva veis. Por 
isso, apo s a vacina e  necessa rio esperar um tempo no local, para que em caso de reaça o os me dicos que 
estara o no local possam com emerge ncia atende -los imediatamente. 
* Reaça o ale rgica que ocorre pouco tempo depois que o medicamento ou alimento entra no corpo, 
causando urtica ria, dor abdominal, vo mito e asfixia. 

Na o ha  nenhum problema com a vida normal, como tomar banho no 
dia da vacinaça o, mas evite exercí cios extenuantes e bebida em excesso. 

接種後の過ごし方は Como passar o dia apo s a vacina 

接種による副反応は Efeitos colaterais da vacina 

\ ０ 
No dia da vacinaça o, pedimos a  

colaboraça o nos preparativos 

antecipados, como o preenchimento 

do Questiona rio para que possa 

receber a vacina com tranquilidade. 

みなさんへのお願い
SOLICITAÇA O A TODOS 

Dependendo do tipo de medicamento, o sangramento pode 
dificultar e na o parar de sangrar, portanto, certifique-se de 
preenche -lo corretamente. 

・ Voce  confirmou com seu me dico se pode ser vacinado? 

１ 
PONTOト 

3 
PONTO 

１ 
PONTO 

2 
PONTO 

3 
PONTO 

2 
PONTO 

Pessoas que foram vacinadas no passado e te m hipersensibilidade grave na o podera o ser vacinadas. 
Ale m disso, aqueles que apresentam sintomas de suspeita de alergia ou que podem ser ale rgicos aos 
componentes da vacina precisam ter cuidado ao receber a vacina, portanto, consulte seu me dico com 
antecede ncia. 

肺炎球菌 
Streptococcus pneumonia 
 

 Data  
30/março 

そば、落花生 Soba, amendoim 

○○くすり REMEDIO 
糖尿病 DIABETES 

 

Ira  demorar aproximadamente 1 hora. 



 6 準備する PREPARATIVOS   REENCHER O QUESTIONÁRIO 

当日までに準備すること Preparativos até o dia 
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会場に行く前にすること  O que fazer antes de ir para o local 

8 
体調を観察する 
OBSERVE SUA CONDIÇÃO FÍSICA POR VÁRIOS DIAS APÓS A VACINAÇÃO  
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Instruço es para a vacinaça o contra a Covid-19" distribuí do 
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de famí lia ou a Central de atendimentos (pa gina 8) com 

antecede ncia 
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① Leia as instruções de vacinação 

 

② Preencher o questionário 

Preencha o questiona rio, prestando atença o aos seguintes 
pontos. 

予診票の記入のポイント  
PONTOS DE ATENÇÃO AO PREENCHER O QUESTIONÁRIO 

現在、治療(投薬)を受けている人へ 
Para aqueles que estão recebendo tratamento (medicação) 

薬・食品などで、重いアレルギー症状を起こしたことのある人へ 
Para pessoas que tiveram sintomas ale rgicos graves devido a medicamentos, alimentos, etc. 

2 週間以内に他の予防接種を受けた人へ 
Para aqueles que receberam outras vacinas dentro de 2 semanas 

 

・ Na o esqueceu de preencher o nome da doença? 

・ Voce  escreveu o nome do medicamento que afina o sangue? 

・ Esqueceu de preencher algo? 

・ A pessoa que respondeu "sim" confirmou a vacinaça o com o me dico ? 

・ Pessoas que aplicaram vacinas diferentes da Covid-19, como Streptococcus pneumoniae, devem esperar pelo 
 menos 2 semanas. 
Tanto a vacina da Covid-19 como as outras vacinas e  necessa rio ter pelo menos 2 semanas de intervalos, para 
poder aplicar outra vacina. 

① Verifique sua condição física Por favor, meça a temperatura em casa. Caso tenha febre não receberá a vacina  

 
② Verifique seus pertences 

  □ Cupom de vacinaça o     

  

会場ですること O que fazer no local 

 Preencha-os com antecede ncia ate  a data  □ Questiona rios 

 □ ID [Identidade] 

 Por favor, na o os separe e traga os assim. 

           Carta o My number, carteira de motorista, 
 carta o de seguro de sau de, etc. 

 Venham com ma scara e roupas que permitam a exposiça o fa cil dos ombros. 

Ambas as doses 

são gratuitas 

Apo s a vacinaça o podem ocorrer dentro de alguns dias dores no local da vacina, dor de cabeça, febre, 
etc. A maioria ira  se recuperar em alguns dias, mas se na o melhorar, entre em contato com a Central de 
Atendimento especializado para reaço es colaterais (pa gina 8). 

Ale m disso, o choque e a anafilaxia * sa o reaço es colaterais raras e graves, pore m na o improva veis. Por 
isso, apo s a vacina e  necessa rio esperar um tempo no local, para que em caso de reaça o os me dicos que 
estara o no local possam com emerge ncia atende -los imediatamente. 
* Reaça o ale rgica que ocorre pouco tempo depois que o medicamento ou alimento entra no corpo, 
causando urtica ria, dor abdominal, vo mito e asfixia. 

Na o ha  nenhum problema com a vida normal, como tomar banho no 
dia da vacinaça o, mas evite exercí cios extenuantes e bebida em excesso. 

接種後の過ごし方は Como passar o dia apo s a vacina 

接種による副反応は Efeitos colaterais da vacina 

\ ０ 
No dia da vacinaça o, pedimos a  

colaboraça o nos preparativos 

antecipados, como o preenchimento 

do Questiona rio para que possa 

receber a vacina com tranquilidade. 

みなさんへのお願い
SOLICITAÇA O A TODOS 

Dependendo do tipo de medicamento, o sangramento pode 
dificultar e na o parar de sangrar, portanto, certifique-se de 
preenche -lo corretamente. 

・ Voce  confirmou com seu me dico se pode ser vacinado? 

１ 
PONTOト 

3 
PONTO 

１ 
PONTO 

2 
PONTO 

3 
PONTO 

2 
PONTO 

Pessoas que foram vacinadas no passado e te m hipersensibilidade grave na o podera o ser vacinadas. 
Ale m disso, aqueles que apresentam sintomas de suspeita de alergia ou que podem ser ale rgicos aos 
componentes da vacina precisam ter cuidado ao receber a vacina, portanto, consulte seu me dico com 
antecede ncia. 

肺炎球菌 
Streptococcus pneumonia 
 

 Data  
30/março 

そば、落花生 Soba, amendoim 

○○くすり REMEDIO 
糖尿病 DIABETES 

 

Ira  demorar aproximadamente 1 hora. 



 

 

Ediçã o, Publicãçã o / Divisã o de Polí ticã de Informãço es dã Cidãde de Mãibãrã ☎0749 (52) 6627 FAX0749 (52) 5195 

 Informações de 5 de março.  
Sujeito a alterações devido à política 
nacional e ao status do fornecimento 
das vacinas domésticas. 

As últimas informações, vocês 
poderão conferir na homepage da 
Prefeitura e TV Ibukiyama, etc.  
 

A vãcinã, o quãl esperãmos ser o melhor 
meio de prevençã o de infeçã o pelo  
Covid-19, finãlmente começou ã inoculãçã o 
em nosso pãí s. 

No municí pio, instãlãmos um novo 
escrito rio de promoçã o de vãcinãçã o contrã o coronãví rus  
em 25 de jãneiro e, emborã ã situãçã o do fornecimento de 
vãcinãs e o cãlendã rio nãcionãl de vãcinãçã o nã o tenhãm  

sido clãrãmente determinãdos, ã Associãçã o Me dicã de 
Kohoku, Instituiço es me dicãs e Cãsãs de idosos estã o 
coordenãndo ãs instãlãço es e fãzendo prepãrãtivos pãrã 
que todos possãm receber ãs vãcinãs com segurãnçã e  
sem problemãs. 
A vãcinãçã o começãrã  pãrã os idosos com 65 ãnos 

 ou mãis. Ale m disso, dependendo do mãnejo dã vãcinã  
e do stãtus de distribuiçã o grãduãl, começãremos com ã 
inoculãçã o em mãssã e, em seguidã, prosseguiremos com  
ã inoculãçã o individuãl. 
Continuãremos ã fornecer informãço es sobre ã vãcinãçã o 

 e pedimos ã todos os muní cipes ã cooperãçã o com medidãs 
contí nuãs pãrã prevenir ã propãgãçã o dã infecçã o e ã 
cooperãçã o quãnto ãs vãcinãs. 

 

 

 

米原市長 平尾道雄 
Prefeito de Maibara  Michio Hirao 

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEDIDAS CONTRA A INFECÇÃO PELO COVID-19  Nº 4 

SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA O 
COVID-19 (novo coronavírus) 

 Atuãlmente, nã o hã  trãtãmento eficãz pãrã novãs 

infecço es por coronãví rus, e prevenir ã infecçã o e seu 

ãpãrecimento tornou-se um problemã universãl. 

Um estãdo em que umã certã porcentãgem dã 

populãçã o tem imunidãde ã ví rus, etc. e  chãmãdo de 

"imunidãde de rebãnho" e, se ã imunidãde em mãssã pode 

ser obtidã, ã infecçã o de pessoãs nã o imunizãdãs pode ser 

prevenidã, de modo que todã ã sociedãde se tornã imune e 

elã pãssã ã ter grãnde dificuldãde pãrã encontrãr ãlgue m 

suscetí vel. Por isso  e  importãnte que muitãs pessoãs 

sejãm vãcinãdãs o mãis rã pido possí vel pãrã criãr umã 

situãçã o menos suscetí vel e conter ã covid-19. 

PARA QUE VAMOS 
TOMAR A VACINA ? 

 Informações gerais sobre procedimentos de vacinação, etc. 

 Balcão de consulta profissional para reações colaterais 

 Consultas sobre medidas de vacinas, etc. 

１ 

９ ２回目の接種 
2ª DOSE DA VACINA  

Como regrã gerãl, o mesmo tipo de vãcinã serã  inoculãdo duãs vezes no mesmo locãl (Instituiçã o me dicã). 

No iní cio dã vãcinãçã o, plãnejãmos usãr ã vãcinã dã Empresã Pfizer, e gerãlmente receberã  ã 2ª dose dã 

vãcinã tre s semãnãs depois dã 1ª vãcinãçã o. Se ultrãpãssãr 3 semãnãs desde ã 1ª vãcinãçã o, procure receber ã  

2ª dose dã vãcinã o mãis rã pido que possí vel. 

Exemplo:  Se voce  receber ã 1ª vãcinãçã o no diã 10 de mãio (seg), poderã  receber ã 2ª vãcinãçã o ãpo s 31 de mãio (seg). 

1ª VACINAÇÃO 

  Depois de três semanas, do 

 mesmo dia da semana  

tomar a 2ª dose da vacina  

10 de maio(seg) 

2ª VACINAÇÃO 

 Após 31 de maio(seg) 

Intervalo de 20 dias 

Central de atendimento de vacinação contra a Covid-19 de Maibara 

☎  ０５７０-７８３-２９０  
 Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos e 
feriãdos. A pãrtir de junho, somente nos diãs dã semãnã） 

Central de Atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-
Estar sobre a vacina contra a Covid-19 

☎  ０１２０－７６１－７７０  
Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos 
e feriãdos). 

 

  

Serviço de Consulta Especializado em Vacina contra a Covid-19 da 
Prefeitura de Shiga 
☎  ０７７－５２８－３５８８   

 Horã rio de ãtendimento dãs 9:00 ã s 17:00 (incluindo sã bãdos, domingos 
e feriãdos). 

Escritório de Promoção de Vacinação contra a Covid-19 de Maibara 

(Sucursal de Santo) 

☎  ５５－８２０１  FAX ５５－２４０６ 
A pãrtir de 6 de mãio（nã novã Prefeiturã）no nu mero ãbãixo 

☎  ５３－５１２６ FAX ５３－５１３８ 

A RESERVA DA 2ª DOSE DA VACINA IREMOS  

REALIZAR APÓS O TÉRMINO DA 1ª DOSE   

 Mesmo ãpo s receber ã vãcinã, evite 

os tre s tipos de concentrãço es 

(espãço fechãdo e mãl ãrejãdo), locãl 

com grãnde concentrãçã o de gente e 

conversãçã o com poucã distã nciã.  

Use mã scãrã, lãve ãs mã os com 

sãbã o e desinfete com ã lcool pãrã 

desinfecçã o dãs mã os. 

POR FAVOR, MESMO APÓS A 

VACINAÇÃO, PEDIMOS QUE 

CONTINUEM COM AS MEDIDAS 

DE PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO 

DA INFECÇÃO PELO COVID-19 

              

１ １  POR QUE DEVERIA 
TOMAR A VACINA? 

 

２ INFORMAÇÃO 
BÁSICA SOBRE A 
VACINA 

２ 

３ 
３RECEBERÁ UM CUPOM 

DE VACINAÇÃO 

４DECIDIR O LOCAL DA 
VACINAÇÃO 

５ 

４ 
５FAZER A RESERVA 

７ 

６ 

８ ９LOCAL DE INFORMAÇÃO 

DA 2ª VACINA 

６ PREPARATIVOS 

７SE VACINAR  
８OBSERVAR A                     
CONDIÇÃO FÍSICA 
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