
〖Como fazer a reserva〗 
１.Entrar no URL que está escrito no cupom.(URL→https://v-yoyaku.jp/232050-handa) 

２.Fazer login com 「Numeração do cupom」 e  

「A senha （4 números da sua data de nascimento→ Se for dia 7 de mês 7 escreve 0707）」 

 

  

 

３.Registrar seu E-Mail  

 ※Receberá uma mensagem no E-Mail que você registrou. 

           
４.Entrar no URL que está escrito na mensagem que recebeu, e fazer login novamente. 

※Depois de fazer login, se precisar alterar suas informações pessoais, altere-as e registre-se. 

(Será exibido se necessário)。 

 

５.Entrar no MY PAGE para fazer a reserva 

       

 

６．Clique no 「接種会場の選択」 (escolher o local da vacinação)para escolher o local. 

  Poderá pesquisar pela instituição médica, locais de vacinação em massa, endereço ou a data que  

deseja receber a vacina. 

     

Sua data de nascimento（4 números da data） 

 

Numeração do cupom(10 números) 

 

 
Numeração do 

cupom :0000000000(10números) 

A senha :0000(4números da data) 

Reserva pelo WEB  

👈 Aqui 

Procedimento para reserva Via Intenet  

Atenção！ 

Ao fazer o login, a tela de 

alteração de senha será 

exibida, mas se pressionar o 

botão para registrar em branco, 

poderá fazer o login com a senha 

no momento da distribuição. 



 

     

 ※Escolhe o local e clique no 「この接種会場を予約」 (Reservar neste local). 

 

７．Depois de reservar o local clique no 「接種日時の選択」 (escolher a data) e escolhe a data. 

※Será exibido como 「〇・△・×」. Por favor, escolhe um dia que está disponível. 

８.Escolher o horário （Será exibido o horário que esta disponível da data que escolheu） 

    

９.Verifique o conteúdo da reserva, e confirma no 「予約・変更」(reservar/mudar)e clique no 「予約を確定する」 

(confirmar a reserva). 

  Depois, receberá uma mensagem informando que sua reserva foi completada. 

 

☆Da mesma forma da primeira dose poderá fazer a reserva da segunda 

dose pela My page. 
 Ao fazer a reserva da segunda dose colocar check em 「2 回目接種の予約を選択した内容で申し

込む Solicitar a segunda reserve de vacinação com o conteúdo selecionado」 

 

☆É possível fazer a reserva de várias pessoas ao mesmo tempo※É necessário o cupom de 

vacinação daqueles que queiram fazer reserva. 
(1)Registre mais pessoas em  「追加登録 registro adicional」「número do cupom」「data de nascimento」「nome」 

Se você reservou a vacinação em grupo 
no hospital de Handa a reserva encerra 
aqui. 

Apenas a primeira data da reserva será 
listada na página, mas a segunda dose 
sempre será reservada em conjunto com 
a primeira. 
A data da segunda vacinação será no 
mesmo horário quatro semanas após a 
data da primeira vacinação. 
Para a segunda reserva insira a reserva na 

cidade de Handa, em cerca de duas 
semanas enviaremos o e-mail de 
conclusão. 



      
     (2)Confirme a pessoa que quer registrar junto com as condições selecionadas（local・data） e confirme a 

reserva. 

    ※Se a pessoa quiser datas e locais diferentes, deverá entrar na página para fazer a mudança.  

〖Sobre a mudança de reserva〗 
１. Entre no Site de reservação e faz login. 

２. Escolhe 「予約・変更する」 (reservar/mudar)que tem no MY PAGE para mudar. 

    

 

３. Confirme se o local que voce escolheu tem vagas e decide a data. 

Seleccione os datos de vaccinaçao 「１回目接種の予約を選択した内容に変更する」(Mudar os datos da reserva 

da primeira vaccinaçào) que voce quer mudar e confirme a reserva.  

※Se fizer a mudança de reserva da primeira vacinação, a segunda vacinação será automaticamente 

cancelado.  
（Se tiver reservado a segunda vacinação, por favor faça a reserva novamente por conta do intervalo de 

inoculação） 

                
  

Se for vacinação em massa 

Até 3 dias antes 

Se for vacinação individual 

（Instituições médicas） 

Até 7 dias antes 

Por favor escreve seu nome corretamente 



 

〖Sobre cancelamento de reserva〗 
１. Faça login no Site de reservação e entra no MY PAGE. 

２. Para cancelar a reserva, clique no 「予約を取り消す」 (cancelar a reserva). 

          

３. Confirme a reserva que você quer cancelar e clique no 「予約をキャンセルする」(Cancelar a reserva). 

          
※Se cancelar a primeira vacinação, a segunda vacinação será automaticamente cancelado. 

 

〖Se quiser trocar a senha〗 

 

１. Podemos trocar a senha por 「アカウント情報変更」 (Alterar as informações da conta)do MY PAGE. 

           

 

２.Coloque seu nome, número de celular, e endereço(※ e o informação necessário escrever)e coloque a 

senha 「旧パスワード」(senha antigo)e 「新しいパスワード」(a senha nova). 

 ※E possível fazer outras mudanças em 「アカウント情報変更」(Alterar as informações da conta). 

 

Se for vacinação em massa 

Até 23dias antes 

Se for vacinação individual 

(Instituições médicas) 

Até 7 dias antes 



〖Esqueceu a senha〗 

 

１. Clique no 「パスワードを忘れた場合はこちら」(Clique aqui caso tenha esquecido a senha) no tela de login para 

inicializar a senha. 

             

２. Coloque o E-Mail e o numeração do cupom que tinha registrado primiero, e envie a mensagem. 

           

３. Receberá uma mensagem de aviso que a senha foi inicializado no E-mail que você registrou. 

Você poderá fazer login novamente com 「 Numeração do cupom 」  e 「 Sua data de 

nascimento(4númreros)」. 


