
Idiomas disponíveis: japonês, inglês, chinês, coreano, português, espanhol, 

tailandês, vietnamita, filipino, khmer, nepalês, indonésio, birmanês, mongol, 

francês, cingalês, urdu, bengali

Site:

Balcão de agendamento telefônico 
da vacina da FRESC

Telefone: 03-4332-2601

Horário de atendimento: das 9h às 17h (realizado apenas nos 
dias de semana)

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html

Suporte multilíngue à vacinação 
da FRESC

A FRESC (Centro de Apoio a Residentes 
Estrangeiros) fornecerá suporte multilíngue à 
vacinação da Covid-19 em instituições médicas 
parceiras de Tóquio, Nagoya e Osaka!

Veja a próxima página para aqueles que não possuem um voucher de vacinação



Centro de Apoio a Residentes Estrangeiros - FRESC Help Desk
Telefone: 0120-76-2029 (free dial)
O horário de atendimento é o mesmo do Balcão de agendamento 
telefônico da vacina da FRESC

Oferecemos suporte às seguintes pessoas alvo:
• Residentes de médio a longo prazo
• Residentes de curto prazo que têm dificuldades de retornar ao seu país de 

origem (aqueles que residem no Japão por 3 meses ou mais)
• Pessoas em procedimento de deportação
Veja aqui se você não souber como conseguir um voucher de vacinação no governo 

Consulte no município sobre a emissão do voucher de vacinação

Vacinação dentro do município, centros de 
vacinação em massa, etc. Vacinação nos locais de vacinação

Você pode escolher 
o local de vacinação.

Receber o voucher de vacinação do governo local

Para aqueles que desejam receber a 
vacinação no governo local de onde mora
Realize o agendamento dentro do 

município, centros de vacinação em 
massa, etc.

Para aqueles que desejam receber a vacinação 
no local de vacinação das instituições médicas 
parceiras da FRESC (Tóquio, Nagoya, Osaka)
Realize o agendamento no Balcão de 
agendamento telefônico da vacina da 

FRESC*O método de agendamento difere 
dependendo do município e local de 
vacinação, portanto, verifique com atenção.

*O número de telefone é 03-4332-2601
Veja a página anterior para mais detalhes.

Consulte sobre a emissão do voucher de vacinação no governo local, levando os 
seguintes documentos:

Documento que comprove a residência (comprovante de pagamento de tarifas 
públicas, etc.)

Documento de identidade (passaporte, etc.)
*Os documentos necessários para a emissão variam de acordo com o governo 
local, portanto, consulte o governo local mesmo que tenha dificuldade de entregá-
lo.
*Se tiver alguma dificuldade, consulte o FRESC Help Desk.

*Veja aqui para saber sobre o fluxo de vacinação para cada pessoa elegível à vacinação 
<Exemplo de fluxo até a vacinação>


