
（ポルトガル語） 

 
Formulário de Solicitação de Emissão do Cupom de Vacinação (Covid-19) 

接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症） 

 
Ano _________ mês ______ dia ______ 

 

Ilmo. Sr. Prefeito de Toyohashi 

 
Nome do Solicitante/Representante: 

Endereço: 〒                       

   

 Telefone:  

Relação com a pessoa que irá tomar a vacina: □O próprio □Membro da mesma unidade familiar 

          □Outros (                     ) 

※ As pessoas que estão realizando esta solicitação devido a mudança para Toyohashi, e possuem 

o cupom de vacinação do município onde morava antes, podem descartá-lo.  
 

P
es

so
a 

qu
e 

va
i 

 
to

m
ar

 a
 v

ac
in

a Nome 
□ O mesmo que  

 o solicitante 

 

Endereço de 
residência 

□ O mesmo que  

  o solicitante 

〒 

Data de 
nascimento Ano _________ mês ______ dia ______ 

Endereço de envio  
do cupom 

□ O mesmo que  

  o solicitante 

 

Motivo da solicitação □ Não recebimento  □ Perda / Danificação □ Mudança para Toyohashi □ Outros 

Município onde 
morava antes 

※Que recebeu o cupom. 

Província:                     Município:                  

 

Situação de 

vacinação 

 

※Desnecessário o 
preenchimento 

àqueles que vão 
apresentar o 
comprovante, 

registro ou 
certificado de 

vacinação. 

 

□ Nenhuma dose aplicada 
 
 

Data que tomou a 1ª dose: Ano         mês       dia       

Tipo da vacina:                        

 
Data que tomou a 2ª dose: Ano         mês       dia       

Tipo da vacina:                        

 
Data que tomou a 3ª dose: Ano         mês       dia       

Tipo da vacina:                        

 
Data que tomou a 4ª dose: Ano         mês       dia       

Tipo da vacina:                        

※ Preencha os dados 

de todas as doses 

que foram tomadas. 



（ポルトガル語） 

 
PROCURAÇÃO 
委任状   

・Esta procuração deve ser preenchida pela própria pessoa (outorgante). 

・Anexar a cópia do documento de identificação pessoal (Zairyu-card, etc.) do representante.  
Ano _________ mês ______ dia ______ 

Outorgante 
 

Pessoa que vai 

tomar a vacina 

Endereço  

Nome 
 
 

Data de 
nascimento 

 

Ano _________ mês ______ dia ______ 

Outorgado 
 

Representante 

Endereço 
 
 
 

Nome 
 
 

 

Eu ortorgo ao meu representante indicado acima, os poderes para tratar sobre os assuntos relacionados 
à solicitação de emissão do cupom de vacinação contra a Covid-19. 

 

 


