
Reserva pelo site da vacina Covid（reserva da ３ª dose da vacina) 

Passo a passo até a conclusão da reserva
Manual for residents-1.1

STEP

1
Efetue o login
no site de
reserva

STEP

2
Escolha a data
e horário

Vacinação
Dirija-se ao local

de vacinação
na data e horário
  escolhido 

Site de reserva da vacina do Covid

Caso não tenha recebido
as 2 doses anteriores,
não será possível realizar

a reserva por este sistema  

Cuidados

？O que fazer nesses casos

É possível cancelar.

Veja os detalhes de
cancelamento no final
da página.

Q.1 Cancelamento

Caso queira alterar a
reserva, cancele uma
vez e faça uma nova
reserva.

Q.2 Altereção da reserva

Caso esquecer a senha
reemita clicando em
「パスワードを忘れた方
はこちら」

Q.3 Esquecimento da senha

【   Atenção 】

<    Sistema >
O navegador recomendado é o
Safari ou Google.
No computador use o navegador
Google.
No iPhone, iPad use o navegador
Safari.
Para Smartphone use o navegador
chrome. 

ID E SENHA

ID：Número do cupom de 10 dígitos
※Insira o número descrito no cupom da vacina.

パスワード：SENHA digite sua data de nascimento com 8 dígitos
※Por exemplo, digite 19570306.  

 

Compareça no local com

①Cupom da vacina
（Formulário）

②Zairyucard



LOGIN

Efetue o Login no site de reserva da vacina
STEP

1 Providencie o ID (número do cupom) e efetue o Login.

1.Acesse a tela de LOGIN

Acesse o site de reserva da vacina e siga para

a tela do LOGIN.

Digite o ID (número do cupom) e パスワード

(senha) e clique no botão ログイン(LOGIN)

Estará escrito os dados registrados no topo da 

página do sistema de reserva.

Botão de LOGIN

Caso o login falhar devido a erro

de digitação, uma tela de erro

será exibida. Após 5 vezes de

erro será bloqueado e voltará

ao normal após 1 hora.

＜Atenção＞

Caso não tenha recebido as

2 doses anteriores, não será

possível realizar a reserva por
esse sistema.

Caso ocorrer erro de login

Topo da página do sistema de reserva

（Página de dados registrados）

2. ID（número do cupom）パスワード(senha)

3.Estará escrito no topo da página

Caso esquecer a senha

Clique aqui 

「パスワードをお忘れの方はこちら」

Digite o ID e siga para a 

reemissão da senha.

Reserva pelo site da vacina Covid（reserva da ３ª dose da vacina) 

Estará escrito o nome

 
Número do cupom

Senha



RESERVA

Escolha o local, data e horário
STEP

２ Efetue a reserva do local, data, horário da vacinação.

1.Reserva da vacina

Aparecerá os dados da reserva da 3ª dose na
tela de registro de dados.

Clique em 「施設選択 escolha da instituição」

3.Escolha a instituição

Digite os dados necessários e clique em 予約する

2.Escolha a instituição

(Fazer a reserva)＊Campos obrigatórios

RESERVA CONCLUÍDA
Dirija-se ao local de vacinação na data e 
              horário reservado.

※Compareça ao local de vacinação sem falta com o 
①Cupom da vacina ②Zairyucard

Botão de Reserva

Botão de escolher a instituição médica

Botão para Reservar

Aparecerá a descrição
da reserva da 3ª dose.

INSTITUIÇÃO MÉDICA

DATA

VACINA

PESQUISAR

Botão de escolha da instituição

Escolha o local, data, horário e marca da vacina
de sua preferência.

4.Digite os dados necessário e reserve

5.Confira os dados da reserva

Clique no botão「予約 reservar」na parte da 3ª
dose.
（Confira seus dados da 2ª dose)

Página de escolha da instituição

Reserva pelo site da vacina Covid（reserva da ３ª dose da vacina)

Página de informações detalhadas

Digite seu e-mail



OUTROS

Outras operações

1.Cancelamento

Clique no botão キャンセル (cancelar)
em baixo dos detalhes da reserva. 

2.お問い合わせ

3. FAQ（よくあるご質問） 4.お知らせ機能

Confira os dados e se não
houver problemas clique
em キャンセル (cancelar)

Será excluído os dados
        da reserva.
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