
GUNMA KEN 

 

 

Mesmo após ter vacinado a segunda dose da vacina do 

Covid-19 com o passar do tempo o efeito da vacina 

diminui. 

Para aumentar o efeito da vacina recomendamos 

tomar a terceira dose da vacina . 

 

Pessoas 

alvo 

Pessoas maiores de 18 anos e que ja se passaram 6 meses apos a segunda 

dose da vacina do COVID-19 

Taxa Gratuito ￥０ 

Local ① Departamentos publicos e Hospitais da cidade aonde mora. 

② KEN EI WAKUCHIN SESSHU CENTER（Takasaki shi・Ota shi） 

Reserva ・A reserva poderá ser feita logo que o cupon da vacina chegar 

・Confira a forma de fazer a reserva na HP da provincia ou da sua cidade e 

 tambem nos  boletins informativos da sua cidade. 
 

     Caso o cupon da vacina não chegar entre em contato com a prefeitura  

da sua cidade. 

Efeitos da 

vacina 

・Ameniza a contaminação do COVID-19 

・Mesmo que contrair a doença do COVID-19  

ameniza os sintomas causadas pela doença. 

Reação 

collateral 

da vacina 

Os sintomas colaterais da vacina serão as mesmas da segunda dose. 

 

Recomendação da Terceira dose da Vacina COVID-19 



GUNMA KEN 

Qualquer duvida consulte :（A ligação nao e gratuita） 

① 
Consultas referentes ao 

cupon da vacina referente a 

reserva dos locais de 

vacinação e hospitais. 

Prefeitura da sua cidade 

② 
Reservas do GUNMA KEN EI 

WAKUCHIN SESSHU 

CENTER 

（E possivel fazer reservas pelo 

LINE） 

Balcão de informações GUNMA KEN EI 

WAKUCHIN SESSHU CENTER 

０５７０－００１－７２０ 

９：００～２０：３０  ５Idiomas 

③ 
Consultas sobre a vacina 

COVID-19 e efeitos colaterais 

Plantão da VACINA DO COVID-19 de 

Gunma GUNMA KORONA WAKUCHIN DAIYARU 

０５７０－７８３－９１０ 

２４Horas  １９Idiomas 

④ 
Outras consultas 

 

Centro de consultas gerais de GUNMA 

one stop center 

０２７－２８９－８２７５ 

Segunda～Sexta ９：００～１７：００ 

５Idiomas 

 

◆ Mesmo ja ter contraido o virus do COVID-19 recomendamos  vacinar a 

Terceira dose da vacina 

◆ Continuemos tomando as devidas providencias para evitar a contaminação do 

COVID-19 mesmo apos vacinar a terceira dose. 

・ Desinfetando as mãos ,usando Mascara e lavando bem as mãos  

・ Mantenha o distanciamento social 

・ Evite festas, churrascos e se alimentar em grande numero de pessoas 


