
Aos pais ou responsáveis de crianças entre 12 e 15 anos 
Como solicitar o envio do cupom de vacinação contra a COVID-19 para sua criança 

 
    A Prefeitura de Obu enviará, mediante solicitação dos pais ou responsáveis, o cupom de 
vacinação contra a COVID-19 para crianças entre 12 e 15 anos.   
    É preciso ter 12 anos completos para tomar a vacina. Se a criança tiver 11 anos completos, 
faça a solicitação por volta de 1 mês antes do aniversário.   
 
Como solicitar 
 
Escolha um dos métodos, dentre (1) e (2), abaixo: 
 
(1) Preencha o Formulário de Solicitação da página seguinte e envie ao Centro de Saúde de Obu 

(Hoken Center) pelo correio ou FAX. ※Se preferir, preencha o Formulário de Solicitação que 
está em língua estrangeira.  

Endereço para envio:  474-0035    
Obu-shi, Ebata-cho 4-2 

                       Obu-shi Hoken Center 
 

FAX para envio:  0562–48–6667  
 
(2) Solicite por meio do Formulário Web. ※Apenas em língua japonesa.    

Solicite por meio do Formulário Web Exclusivo para Solicitação (申請専用フォーム) que 
se encontra na parte inferior desta página Web onde consta este documento em PDF.      

 

 

Em caso de dúvidas, dirija-se ao WELSAPO – Guichê de Suporte aos Estrangeiros. 
 

Prefeitura de Obu, 3.º andar, WELSAPO – Guichê de Suporte aos Estrangeiros 
0562-45-6266 

12 歳から 15 歳までのお子さんの保護者の方へ 



新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請書（１２歳から１５歳用） 
Formulário de solicitação de envio do cupom de vacinação contra Covid-19 (para pessoas entre 12 e 15 anos)  

 
令和   年   月   日 

                                                                         ano      mês       dia   

大府市長 殿   Senhor Prefeito de Obu,  
 

申請者（被接種者の保護者） 
Solicitante (pai ou responsável da pessoa que será vacinada)  

氏 名
ふりがな

(nome)                     

住所 (endereço)                     

電話番号 (telefone)                   
 

下記のとおり、接種券の発行を申請します。Conforme especificado abaixo, solicito o envio do cupom de vacinação. 

 

ふりがな 
Nome em hiragana  

氏名 
Nome 

 

住民票に記載の住所 
Endereço conforme o 
registro de residência 

(juuminhyou) 

※申請者と同じ場合は☑
を記入してください。 
Se for o mesmo endereço do 
solicitante, marque ☑. 

 
□ 申請者と同じ（以下の住所は記入不要） 

Mesmo endereço do solicitante (Não é necessário preencher o endereço abaixo.) 

〒４７４－ 
 

愛知県大府市         町            番地 
 Aichi-ken, Obu-shi       Bairro                  Área, lote  

ﾏﾝｼｮﾝ・ｱﾊﾟｰﾄ名等（                         ） 
                               Complemento (nome do prédio etc.) 

生年月日 
Data de nascimento 

平成        年      月      日（満    歳） 
     Heisei         ano                 mês               dia                   idade 

接種状況 
Situação da vacinação 

 
※☑を記入してください。 

  Marque ☑. 

□ ワクチン接種記録システム上において、大府市が個人番号（マイナンバー）又は
他の個人情報（氏名・生年月日・性別）により、被接種者の接種記録を確認する
ことに同意します。 
Autorizo o Município de Obu a usar o My Number ou outro dado pessoal (nome, data de nascimento, 
sexo) para verificar os registros de vacinação da pessoa que será vacinada no Sistema de Registros 
de Vacinação.  

【市記入欄】                □未接種         □１回接種済 
【Espaço a ser preenchido pelo município】    Não tomou a vacina.      Tomou a 1.ª dose. 

申請理由 
Motivo da solicitação 

 
※該当する項目に☑を記入

してください。 
Marque ☑ na opção verdadeira. 

□ 新規発行  
    Solicito o envio do cupom de vacinação pela primeira vez. 
□ 接種券の紛失、滅失  
    Perdi o cupom de vacinação. 
□ 接種券の破損  
    O cupom de vacinação foi danificado. 
□ 接種券が届かない 
    O cupom de vacinação não chegou. 
□ その他（                             ） 
    Outro 

送付先住所 
Endereço para envio (destino) 

□申請者と同じ 
   Mesmo endereço 

do solicitante. 

〒 
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