
Acesso

① No campo “número de imunização”, 

digite o no de 10 dígitos do tíquete 

de vacinação (caracteres em meia 

largura)

② Insira sua senha no campo 

“password”

③ Clique no botão “Login”

※ Entre em contato com a central de 

atendimento caso tenha esquecido a 

senha ou clique em “esqueceu sua 

senha?” para reconfigurar.

Reserva de vacina (método 1)

④ A sessão “my page” é aberta e 

então clique em “reservar/alterar”.

→ir para passo ⑦

Reserva de vacina (método 2)

⑤ Clique nas 3 barrinhas no canto 

superior direito.

⑥ Na próxima guia, clique em “reserva 

de vacina”.

Sistema de reserva da vacina do novo corona vírus em Himeji

Manual de instruções (versão mobile): reservas e alterações

①→

②→
③→

④→

⑤

⑥



Escolha do local de vacinação

⑦ Ao clicar em “escolha do local de 

vacinação” uma tela de pesquisa é 

exibida.

⑧ Usando um dos modos abaixo, 

insira uma palavra de pesquisa  

clicando em “Pesquisar”.

【Modo de pesquisa 1】
Local de vacinação (kanji)

・Pesquise através do local de 

vacinação (instituição médica).

【Modo de pesquisa 2】
Local de vacinação (katakana)

・Pesquise através do local de 

vacinação (instituição médica).

⑨ Os locais de vacinação (instituição 

médica) serão mostrados então 

selecione-o.

⑩ Clicar em “reservar este local de 

vacinação”.

⑦→

⑧

⑨

⑩→
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Seleção de data e hora

O calendário é exibido .

〇 Aberto

△ Disponível

× Indisponível

⑪ Selecione o dia marcado com 〇 ou 

△ no calendário (os dias marcados 

com ✕ estão indisponíveis e não 

pode ser reservado).

⑫ Ao aparecer a agenda, selecione 〇
ou △ no horário que deseja reservar.

Confirmando a reserva

⑬ Confirmar “quantidade de pessoas, 

local de vacinação, telefone, tipo da 

vacina, data de reserva”.

⑭ Certifique-se que está selecionado a 

opção “☑ 1ª dose”

※ Caso não esteja selecionado clicar

em☑1ª dose

⑮ Clique em “Confirmar reserva”

★ A vacinação da 2ª dose deve ser 

agenda diretamente na instituição 

médica na ocasião de receber a 1ª dose 

(não é necessária a solicitação por este 

sistema de reserva).

Próx
mês

Mês 
anterior

⑪
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O que Confirmação da reserva

⑯ Se a mensagem “Reserva 

concluída” for exibida, o processo foi 

concluído.

⑰ Uma mensagem de confirmação de 

reserva será enviada para o e-mail 

cadastrado.

★ Para fazer a reserva da 2ª dose da 

vacina, agende diretamente na 

instituição médica quando receber a 

1ª dose (não é necessária a 

solicitação por este sistema de 

reserva).

※ Para alterar sua reserva, siga o 

mesmo procedimento deste método 

de reserva.

Confirme os detalhes da reserva

Você pode verificar detalhes da reserva 

no “My Page” (detalhes a seguir)

O que é possível fazer no My Page

◆Confirmação do tíquete de vacinação e 

data de nascimento

◆Verificação do status da reserva

・Local de vacinação

・No de telefone do local de vacinação

・Data e hora da reserva

・Tipo da vacina

◆Exibição do comprovante de reserva

◆Alterações de informações da conta

・Nome

・No de telefone 

・Senha

◆Cancelamento da reserva

※ Para cancelar, consultar o manual de 

cancelamento de reservas.
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Como abrir a página “My Page”

Para abrir o “My page” a partir de outra 

tela:

⑱ Clique nas 3 barrinhas no canto 

superior direito da tela.

⑲ Quando a guia for exibida, 

selecione o “My Page”.

※ Após fazer o login, a próxima tela

será o “My Page”.
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