
 

◎Quem ainda não aplicou a 1a e 2ª dose, como o serviço de vacinação é 

contínuo, recomeda-se à aplicação das vacinas. 

◎Existe o Sistema de Alívio de Danos à Saúde da Vacinação (Yobo Sesshu 

Kenko Higai Kyusai Seido. 

A vacinação referente a 3ª dose contra Novo Coronavírus, requer 

rapidez na aplicação ao invés de dar preferência no tipo da vacina. 

A vacina pode ser aplicada após 6 meses depois da data em que 

aplicou a 2ª dose. Assim que receber o cupom de vacinação, solicita-

se à aplicação o mais rápido possível. 

Site específico de 

vacinação/Ogaki 

Call Center / Vacinação contra Novo Coronavírus de Ogaki-Shi 

℡0584-47-6101 (atendimento semanal, sábados, domingos e feriados) 

O efeito da vacina, diminui gradativamente conforme o 
passar do tempo. Com à aplicação da 3ª dose, foi 
divulgada eficácia no aumento do efeito da vacina contra 
infecções que sofreram queda, aumento do efeito contra 
o agravamento do mesmo, etc. 

Foi divulgada que a eficácia das vacinas Pfizer Ltda, 
Moderna Ltda / Takeda e outros, contra o agravamento 
dos sintomas que resultam em internação decorrente da 
variante Ômicron, tendem a diminuir com o passar do 
tempo, porém ao aplicar a 3ª dose, a sua eficácia volta a 
ser reforçada. 
※De acordo com a divulgação do governo britânico, foi confirmado que 25 semanas após a 2a dose, 

a eficácia é de 44％, porém, com a 3ª dose, após 2 semanas é recuperado 89％. 

No Japão, é aceito o uso das vacinas Pfizer 
Ltda e Moderna Ltda / Takeda, independente 
do tipo da vacina aplicada na 1ª e 2ª dose. 

Independente do tipo da vacina, foi 
confirmada completa eficácia e segurança. 

Por que a 3ª dose é necessário? 

A 3a dose é eficaz contra a variante Ômicron? 

Há algum problema aplicar vacina diferente da 1a e 2a dose?  

Q1 

Q2 

Q3 

Favor estudar sobre  
aplicação rápida da vacina 

Combinação das vacinas Eficácia  

● →  ●  →  ○ 

 Pfizer         Pfizer       Moderna 

 
 

Aumento de 

anticorpos ● →  ●  →  ● 

Pfizer         Pfizer        Pfizer 

 


