Sistema de reserva da vacina contra novo Corona da cidade de Himeji
Manual de operação (versão smartphone) - Primeiro registroAcesse o sistema de reserva
O acesso ao sistema de reservas pode
ser feito através da URL/QR Code.
https://v-yoyaku.jp/282014-himeji

① Abra o sistema de reservas no seu
smartphone。
Login (apenas no registro inicial)
Tenha em mãos o cupom de vacinação
entregue pela cidade de Himeji.
② No campo “número do cupom de
imunização” digite o número de 10
dígitos que constam no cupom.

②→
③→
④→

③ No campo “senha” digite sua data de
nascimento com 8 dígitos:
Ex: nascido em 01/12/1950
⇒19501201
④ Pressione “login”.
Onde consta o número do cupom?

Este é o número de 10 dígitos que
consta no cupom gratuito dentro do
envelope enviado pela cidade de Himeji.

Sistema de reserva da vacina contra novo Corona da cidade de Himeji
Manual de operação (versão smartphone) - Primeiro registroRegistro do email (apenas no registro
inicial)

⑤→

⑥→
⑦メールが届きます。

⑧→

⑤ Em “endereço de e-mail”, digite um
endereço de e-mail que seja fácil de
ser contatado (é aceitável informar o
e-mail de outra pessoa como um
membro da família).
※ No campo “confirmação do e-mail”
digite o mesmo endereço que você
digitou.
⑥ Pressione “enviar e-mail de
confirmação”.
⑦ Um e-mail de confirmação conforme
a figura da esquerda será enviado
para o endereço que você informou.
282014-himeji@v-yoyaku.jp
※ Caso não tenha recebido uma
mensagem do e-mail acima, verifique
sua caixa de spam.
⑧ Acesse o URL deste e-mail de
confirmação dentro de 24 horas.
※ Se passar de 24horas, a confirmação
de e-mail ficará inválida e terá que
reiniciar a partir da etapa 2.
Confirmação de identidade (apenas no
registro inicial)
⑨ No campo “número do cupom de
imunização” digite o número de 10
dígitos que constam no cupom.

⑨→
⑩→
⑪→

⑩ No campo “senha” digite sua data de
nascimento com 8 dígitos:
Ex: nascido em 01/12/1950
⇒19501201
⑪ Pressione “login”

Sistema de reserva da vacina contra novo Corona da cidade de Himeji
Manual de operação (versão smartphone) - Primeiro registroAlteração de dados pessoais (apenas
no registro inicial)
⑫ Em “nome” digite o nome da pessoa
a ser imunizada em katakana.

⑫→
⑬→

⑬ Em “telefone” digite um número de
telefone de fácil contato.

⑭→

同じものを
入力してく
ださい！

⑮→

⑭ Campo “Mudar senha”
• Senha antiga: data de nascimento (8
dígitos)
• Nova senha: digite qualquer senha
(ou ou mais caracteres
alfanuméricos)
• Repita a senha: digite novamente a
mesma senha.
⑮ Pressione “Registrar”.
Conclusão do registro da conta
Quando a tela “My Page” for exibida o
processo de registro estará concluído.
※ É possível verificar as informações
registradas no My Page.
※ Guarde a senha em local seguro
para não esquecê-la.
※ Caso tenha esquecido a senha, entre
em contato com a central de
atendimento para reinicializar a
senha ou pressione “Para quem
esqueceu a senha” para reiniciar sua
senha.

