
1. Local de reserva de vacinação de nova 
corona de la Cidade de Hirakata.

３.Alterar a senha

2. Conecte-se. Insira as informações do inoculador.

Método de reserva no local de reserva de vacinação
adicional（terceira vez）de nova corona.

Sistema de reserva de vacinção de novo coronavirus da Cidade de Hirakata
https://vaccines.sciseed.jp/hirakata-city

E possível redefinir com 
o emdereço de e-mail 
registrado.

Se você esquecer sua senha

枚方市 ひこぼしくん

Senha
Defina uma senha de 8 
carácteres ou mais
usando 2 tipos de 
simbolos e 
alfanuméricos de 
metade do tamanho.
※Não se esqueça
desta senha, pois ela
será usada no proximo
login.

Se você definir como 「Receber」o e-mail, 
receberá um e-mail de conclução da reserva.

Número de vacinação

Se você não pode conseguir o login e a mensajem
mostrada a esquerda for exibida, você não atingiu a 
data de início para aceitar as reservas para a terceira
vacinação. Aguarde até a data de recepção de reserva.  

vacina

Senha
Data de nascimento apenas
pela primeira vez.
Se nasceu em 1 de janeiro
de 1970
「19700101」
※Você não pode fazer login 
com a senha que usou para 
a primeira e a segunda
vacinação.

（Cuidado） Se a informação do inoculador não estiver registrada, não
poderemos cantatá-lo quando precisaremos contatarlo individualmente a 
respeito da vacinação. Certifíque-se de registrar seu nome, sobrenome e 
número de telefone.   

Você não pode fazer o login porque está
restrito pelo administrador ou não é alvo de 
terceira vacinação.



Método de confirmação
de reserva

4. Reserva para terceira vacinação.

Por favor, saia da 
primeira poessoa e 
em seguida, faça uma
reserva para a 
segunda pessoa.

R
olagem

※O que siginifica depois do mesmo dia de oito meses depois?
Exemplo)Se a data de segunda vacinação for 7 de junho

➡A terceira vacinação é possível depois de 2 de julho
Se a data de segunda vacinação for 30 de junho

➡A terceira vacinação é possível depois de 1 de março

Você também pesquisar por
data e local onde pode
vacinar no dia.

Pesquise pelo nome do local (nome do hospital, etc.), 
emdereço, estação mais próximo, etc. Para locais que 
podem ser reservados, o ícone a esquerda do nome do 
local na lista é verde.

Se você quiser cancelar sua reserva, 
por favor, cancele antes da data de 
reserva de vacinação mais cedo
possível.
Obligado pela colaboração para não
desperdiçar a vacina.

Para smartphones, role para 
verificar a tela de reserva da 
terceira vacinação.

Ao fazer varias reservas
em um terminal.

As reservas podem ser feitas depois
do mesmo dia(※) de oito meses
depois o dia da segunda vacinação.
Mesmo que você possa selecionar
uma data anterior a essa, você não
pode fazer uma reserva. 

Para aqueles que são elegíveis para a reserva de 
terceira vacinação, as configurações são baseadas
nas informações da primeira e segunda reserva.


