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O caso de pessoas infectadas pelo COVID-19 tem aumentado desde o final de dezembro a janeiro. A 
vacina contra COVID-19 evita que os sintomas da doença do COVID-19 não se agravem e é eficaz na 
prevenção dos sintomas como febre e tosse. Atualmente está começando uma nova injeção em relação 
à variante Ômicron. Recomenda-se que cada pessoa tome uma injeção, o mais rápido possível.  
※A variante Ômicron é um dos tipos de Ômicron. E muitas pessoas estão doentes. É preciso tomar 

cuidado, pois esta doença é fácil de se contagiar. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Na injeção da vacina da variante Ômicron contém os componentes da variante Ômicron. Por esta razão, 

temos a expectativa de que seja mais eficaz do que as vacinas anteriores para evitar que as pessoas fiquem 

doentes ou a doença causada pelo COVID-19 de até agora se agrave.  

 
A vacina contra a variante Ômicron pode ser tomada  
da primeira.a quarta doses de marcas diferentes. 

3 meses 

Não há problema se as vacinas tomadas até agora e as vacinas que forem tomar de 
outras marcas sejam diferentes. 

Pode tomar outra vacina? 

A nova injeção da vacina é mais eficaz do que as anteriores. 
Qual é o benefício da vacina? 

Gratuito. 
 

Valor 

Local 
 

Hospitais e locais públicos de sua cidade. 
 

Pessoas maiores de 12 anos e há mais de 3 meses de segunda a quarta 
doses. 

Por que é necessário vacinar? 

Informações sobre as 
vacinações contra a variante Ômicron  

 
É importante tomar a vacina o mais 
rápido possível. Pode ser a vacina BA.1 
ou BA.4-5 não importa a ordem. 

Até agora, aumentou o número de pessoas infectadas pelo COVID-19 entre final de  
dezembro a janeiro. 

Público 
alvo 



Província de Gunma 

 
Os efeitos colaterais tanto da vacina Pfizer como da Moderna são semelhantes aos da segunda e quarta 
doses.  

 

 Mesmo as pessoas que pegaram o COVID-19, devem tomar a vacina contra a variante Ômicron.  

 Mesmo depois que tenha tomado a vacina, continue realizando as medidas de prevenção contra o 
COVID-19.  

 Não obrigue as pessoas ao seu redor tomarem a vacina. 
 Não tenha preconceitos com as pessoas que não tomaram a vacina. 

 

Caso tenha alguma dúvida ligue para se informar (as ligações não são gratuítas). 

 

 

 

 

Sobre cupons de vacinação 

Reservas do local/hospital, etc. 

Prefeitura de sua cidade 

Sobre a vacina 

Sintomas após a injeção, etc. 

Telefone sobre vacinas do COVID-19 na Província de 
Gunma 

0570-783-910  (24 horas - 19 idiomas) 

Outras consultas 

 

Gunma Gaikoku Jin Sougo Soudan One Stop Center 
(Centro de Consulta Geral para os Estrangeiros de Gunma)  

Telefone : 027-289-8275 
（de segunda a sexta das 9h às 17h  5 idiomas） 

Informações sobre a vacina 
Ministério da 
Saúde e Bem 
Estar Social  

Governo  
Província de 
Gunma 

Os efeitos colaterais são semelhantes aos da segunda e quarta doses. 
 

É seguro tomar a vacina? 

Nota 

Se não tomar a primeira e a segunda doses, não poderá tomar a vacina contra a variante Ômicron. 
A vacina para a primeira e a segunda doses estão para acabar. Tome o mais rápido possível.  


