Novo método de reserva de vacinação de novo coronavirus
1. Acesso ao sistema de reserva de vacinação de novo
coronavirus da Cidade de Hirakata.
Sistema de reserva de vacinção de novo coronavirus da Cidade de Hirakata
https://vaccines.sciseed.jp/hirakata-city

Pode acessa-lo na conta oficial de LINE da Cidade de Hirakata.
Clique aqui para adicionar
amigos a conta oficial do LINE
da Cidade de Hirakata.

2. Conecte-se, entrada das informações do vacinador
Sobrenome（Kana）
Nome（Kana）
Entrada do número de
telefone e obligartório.

【Número de tiquete de vacinação】

0123456789
枚方 太郎

Se defina o e-mail em
「Receber」, receberá um
e-mail de conclução de
reserva, etc.

【Senha】

Data e ano de nascimento,
solo por primeira vez
Si nasceú em 1970
「19700101」

3. Definição de senha. Verificação de conteudo. 【Método de redefinição de senha.】
【Senha】

Defina sua senha 8
carácteres ou mais
usando 2 tipos de
carácteres alfanúmericos
de metade do tamanho y
simbolos.
※Não se esqueça desta
senha, pois será usada a
partir do segundo inicio
da seção.

Se esquece sua
senha, pode redefinela a partir de sua
endereção de e-mail
registrado.
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4. Reserva de primeira vacinação.

Pesquise por nome do local (nome do hospital),
endereção, estação mais próxima, etc. Quanto
aos locais que podem ser reservados,o ícone
na esquerda do nome no local na lista é verde.

Pode pesquisar por
data e local onde
pode vacinar no dia
também.
①Reserva solo para
primeira vacinação.

②Reserva para um
conjunto de 2 vezes.

2021年9月4日

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター
樟葉生涯学習市民センター（システム）

ファイザー社ワクチン

O local de vacinação
individual e reservado
apenas para uma
vez(reserva para uma
vez),certifique-se fazer
uma reserva para a
segunda vez de acordo
com o passo 5.
樟葉生涯学習市民センター（システム）

１回分予約

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

5. Reserva para segunda vacinação.
基本情報
接種券番号
0123456789

１回分予約

h

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

接種会場
樟葉生涯学習市民センター
ワクチンの種類
ファイザー社ワクチン
予約日時
2021年9月4日 13:45～14:00

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

2021年9月4日13:45～14:00

【Método de confirmação de reserva.】

Pode verificar detalhes da reserva em Minha Pagina
(tela apos a conexão)

Faça a reserva da mesma
forma que fez a primeira
vacinação.（Repita o
passo 4）Pela segunda vez,
faça a reserva na data de 3
semanas depois da
primeira vacinação.

2021年9月25日

Uma vez que o local
da vacinação em
grupo e reservado
para um conjunto de
2 vezes (reserva para
um conjunto de 2
vezes), o passo 5 não
e ncessário.

ス
ク
ロ
ー
ル

O quadro marcado
【Pela segunda vez】
e um quadro dedicado
exclusivamente para
segunda vacinação.

樟葉生涯学習市民センター

Se quiser fazer
reserva de duas
pessoas em um
terminal, faça uma
reserva para
segunda pessoa
depois deconectarse
primeira pessoa.

ファイザー社ワクチン

2021年9月4日 13:45～14:00

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター

接種会場
ファイザー社ワクチン

ワクチンの種類
2021年9月25日 15:15～15:30

予約日時

Para smartphones, role
para ver a tela de reserva
de segunda vacinação.
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Se quiser cancelar sua
reserva, certifique-se de
cancelar sua reserva antes
de horario de reserva de
vacinação. Obligado pela
sua colaboração para não
desperdicar a vacina.

