
 

Sobre como fazer uma reserva online da vacinação do COVID-19 

Usando o sistema de reserva online para vacinação coletiva da cidade de Fukuyama você pode fazer as reservas para várias 

pessoas incluindo familiares ou outras pessoas que moram junto com você. A reserva online pode ser feita somente após 

recebido o cupom de vacinação pelo correio.     * É necessário um endereço de e-mail para fazer uma reserva online. 

Acesse o sistema de reserva. Tenha em mãos o seu cupom da vacinação. 

Cadastre o seu endereço de e-mail e insira os seus dados. 

Faça a reserva para sua vacinação. 

1. Cupom de vacinação 2. Página do sistema de reserva 3. Página de registro de e-mail 

4. E-mail de confirmação 5. Login 6. Página para insirir os dados 

7. Minha página 

8. Página de reserva 9. Selecione o local para ser vacinado 

10. Selecione a data e horário para ser vacinado 

Registro adicionais de outras 
pessoas a serem vacinadas 

11. Verifique os detalhes da reserva 

12. E-mail de 

confirmação da reserva 
13. Próxima página após  

a confirmação Informação da reserva 14. E-mail de lembrete 

Página de cancelamento da reserva da vacinação 

O número da vacinação 

está listado aqui. 

Digite o número da vacinação e senha ( mês e data 

de nascimento ) e clique no botão de 「login」. 
Digite o seu endereço de e-mail e clique no 

botão de 「enviar o e-mail de confirmação」. 

Digite o seu endereço de e-mail 

Se não receber um e-mail, ajuste 

suas configurações de e-mail para 

que possa receber o e-mail de 
342076-fukuyama@v-yoyaku.jp 

Clique no URL em seu e-mail de 

confirmação. Digite o seu número 

de vacinação e senha e clique no 

botão de login. 

Será criada minha página para fazer a reserva. 

- Selecione a quantidade de pessoas a serem vacinadas 
- Selecione o local       - Selecione a data e horário  
- Selecione a quantidade de pessoas a serem vacinadas e  

se é a sua primeira ou segunda dose da vacinação 

Se a informação estiver correta, clique no botão 
para confirmar os dados da sua reserva. 

Você receberá um  

e-mail confirmando 

a sua reserva. 
8. Volte à página de reserva e faça sua 
reserva para a segunda dose da vacina. 

Você pode imprimir esta 

página como comprovante 

da sua reserva. Será enviado um e-mail 

um dia antes lembrando da 

reserva que foi feita. 

Para cancelar a sua reserva clique no botão da 

minha página que diz "cancelar reserva". 

* Obs: Se você cancelar sua reserva da primeira 
vacina, sua reserva da segunda vacina também 
será cancelada automaticamente. E não poderá 
desfazer um cancelamento e será necessário 
uma nova reserva da vacinação se caso desejar 
fazer uma reserva. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com o Call Center da vacinação do COVID-19 da cidade de Fukuyama 

através do número 0570-015673 (disponível das 8h30 às 17h15, incluindo finais de semanas e feriados). 

Acessar o 

sistema 

Registro 

temporário 

Registro 

Insira as 

informações 

solicitadas e 

faça a reserva 

da data e hora 

para receber 

 a vacina. 

Imprimir as 

informações 

da reserva. 

Será enviado 

um e-mail um 

dia antes da 

data 

lembrando da 

reserva da 

vacinação 

Pelo computador Pelo smartphone 

A senha é o mês e data de nascimento ( 4 caracteres; 

por exemplo, se seu aniversário for 7 de março, sua 

senha será "0307"). 
* Obs: não pode alterar seu endereço de e-mail. Se você estiver usando o 

endereço de e-mail de uma operadora de celular, observe que, se mudar de 

operadora, talvez não consiga usar seu endereço de e-mail. 

8. Ir para a página de reserva 

Continue com as instruções na página seguinte. 

Para cancelar a sua reserva 

Navegadores da Internet recomendada 

* Use a versão mais recente do seu navegador da Internet. 

* Você não pode usar a Internet Explorer para este sistema de reserva. 

Windows 

Edge ( Versão do Chromium)  

*A versão mais recente é Chrome, Firefox 

Smartphone 

iPhone: Safari 

Android: Chrome 

1 

 

2 

3 

4 
5 

【ポルトガル語】 

1 .Digite o número de telefone 

(opcional)  

2. A senha que foi colocada no começo  

3. Digitar uma nova senha  

4. Digitar novamente a nova senha  

5. Clique no botão de registrar.  

 


