
Para os estrangeiros que desejam obter a vacinação COVID-19

Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros

Agência de Serviços de Imigração

① Por favor, certifique-se de abrir um envelope recebido de seu município local com 

“コロナ(COVID-19)” e/ou “ワクチン(Vacina)" escrito nele e verifique os documentos 

anexos.

COVID-19 Vacina

ABERTO

② O Cupom de vacinação COVID-19 está sendo enviado em ordem sequencial. Você 

terá uma ideia de quando você vai receber o Cupom de Vacinação verificando os 

anúncios da prefeitura (no site da prefeitura, etc.).

③ Se você mora em um endereço diferente do indicado em seu cartão de residência, 

dirija-se imediatamente à prefeitura e complete os procedimentos para mudar seu 

endereço.

④ Ao receber o Cupom de vacinação COVID-19, faça a gentileza de fazer uma reserva 

e vacine-se de acordo com o conteúdo da “Notificação de Vacina COVID-19”.

Se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte com qualquer um dos itens (1) a 

(4) na página seguinte para maiores esclarecimentos.

• Seu município local está no processo de envio de um
“Cupom de vacinação COVID-19” e um “Notificação de 
Vacina COVID-19" (a “Notificação de Vacina COVID-19" 
parece ser o anexo).

POINT！ • Você NÃO receberá o Cupom de Vacinação se morar em 
um endereço diferente do indicado em seu cartão de 
residência. Neste caso, dirija-se imediatamente à 
secretaria municipal e complete os procedimentos para 
mudar seu endereço.



かね

(1) Município local
Ligue para o número na face do envelope.

(2) COVID-19 Central de Chamada de Vacinas (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 
Social)

Telefone: 0120-761-770 (ligação gratuíta)

Horário de funcionamento: 9:00 – 21:00 (Aberto também aos sábados, domingos e 

feriados nacionais)

Idiomas:    Japonês, Inglês, Chinês, Coreano, Português e

Espanhol :   9:00 - 21:00

Tailandês: 9:00 - 18:00 

Vietnamita: 10:00 - 19:00 

(3) Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros FRESC Help Desk
Telefone: 0120-76-2029 (ligação gratuita)

Horário de funcionamento: 9:00 - 17:00 (somente nos dias úteis)

Idiomas: Japonês, Inglês, Chinês, Coreano, Português,

Espanhol, Tailandês, Vietnamita, Filipino, 

Khmer, Nepalês, Indonésio, 

Mianmar, Mongólia, Francesa, Cingalesa,                                        

Urdu, e Bangla

(4) Regional Consultation Desks (Portal de apoio a vida dos estrangeiros)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* Please note that the languages available vary depending on the consultation desk.

Favor consultar qualquer uma das perguntas abaixo para 
qualquer uma das (1) a (4) perguntas que você possa ter 
após receber o Cupom de vacinação COVID-19.

Consultas

Consulte também “Navegação de Vacinas contra o Coronavírus”.

• Se você não encontrar uma instituição médica ou local de vacinação disponível, favor entrar em 
contato com a secretaria municipal local.

• Favor notar que você não pode fazer uma reserva no site Navegação de Vacinas contra o 
Coronavírus.

Endereço do site “Navegação de Vacinas contra o Coronavírus”: https://v-sys.mhlw.go.jp

・Japonês

・Inglês

• Escritório de contato na Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social
para a COVID-19

Telefone:                                 0120-565-653 (ligação gratuita)

Horário de funcionamento: 9:00 - 21:00 (Aberto também aos sábados, 

domingos e feriados nacionais)

Idiomas:                                  Japonês, Inglês, Chinês, Coreano, Português e

Espanhol: 9:00 - 21:00

Tailandês:       9:00 - 18:00

Vietnamita:  10:00 - 19:00 

(Referência) Serviço de consulta telefônica prestado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e 

Bem-Estar Social para questões relacionadas à COVID-19 que não a vacinação COVID-19 



Este é um exemplo feito pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-

Estar Social.

O aviso enviado pela prefeitura local pode conter informações 

diferentes deste exemplo.
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