
令和４年１０月現在

★ somente para pacientes

№ 対象 12～17歳 Nome da instituição hospitalar Telefone Endereço Outros

1 　 〇 Hospital Aiki ２２－１６０７ Chuou 2 chome 9-40 【Agendamento】（Por telefone ou pessoalmente）horário:  13：30～18：00

2 　 〇 Hospital Ikebata ２３－０１５０ Imajuku 8-1 【Agendamento】（Por telefone ou pessoalmente) horário:  9：00～17：00（aos sábados 9：00～12：00）

3 　 〇 Hospital Imadate Chuou ４２－１８００ Awatabe-cho 33-1
【Agendamento】（Por telefone ou pessoalmente)seg, ter, qui, sex das 9:00 às12：00、13：00～17：00　　【Dia da aplicação】
quartas e sábados das 13:30 às 15:00
※Fazer fazer o agendamento só após ter em mãos o cupom da vacina

4 　 〇 Clínica médica Iwahori ２２－０３８５ Shinmei-cho 4-12 【Agendamento】na homepage da clínica 〈iwahori.jp〉※o tipo de vacina difere conforme o dia　※não fazemos agendamento
por telefone

5 　 acima de 18
anos

Clínica de medicina interna e
cirurgia Echizen ２２－１１００ Kitago 2 chome 12-13 【Agendamento】seg, ter, qua, sex  das 13:00 às 15:30   e quinta das 9:30 às 11:00

6 ☆ acima de 18
anos Hospital Kasahara ２３－１１５５ Tsuka-cho 214 【Agendamento】  (apenas por telefone) seg, ter, qua, sex (exceto feriados) das 14:00 às 16:30

7 ☆ 〇 Clínica Kato ２２－２３３４ Kita-cho 30-4 【Agendamento】(por telefone ou pessoalmente) das 8:30 às 12:30, 13:30 às 18:30 (quinta e sabádo apenas no período da
manhã)　【horário da aplicação】das 10:00 às 12:00

8
apenas
para os

pacientes
〇 Otorrinolaringologia

Kouno ２１－２１１３ Shibahara 5 chome 11-1 【Agendamento】das 9:00 às 12:00, 14:00 às 16:30 　※não é possível escolher data/horário da aplicação

9 ☆ acima de 18
anos Clínica Saito ２２－０２３４ Kitago 3 chome 5-1

10 〇 Clínica Sasaki ４２－０００２ Awatabe-cho 29-33 【Agendamento】(apenas por telefone) das 9:00 às 12:00, 14:00 às 17:00 (quinta e sábado das 9:00 às 12:00) <preferência para
pacientes>

11 ☆ 〇 Echizen Kokumin Kenko
Hoken Sakaguti Shinryoujyo ２２－０１０３ Yuya-cho 24-18-1 【Agendamento】Seg a sex (exceto quinta)  das 14:30 às 17:30 　【dia da aplicação】apenas terça das 14:00 às 15:00

※Informe que deseja aplicar no Sakaguti Shinryojyo

12 　 〇 Clínica Sato Iki Iki ２１－０３１０ Fuchu 1 chome 4-20 【Agendamento】apenas por telefone (não agendamos no guichê)　【dia da aplicação】confira na homepage da clínica 〈
ikiikiclinic.jp　〉

13 ★ acima de 18
anos Clínica Shimizu ２１－０１０１ Kunitaka 1 chome 3-12

14 〇 Clínica Seki ２２－０１０３ Kyo-machi 3 chome 1-33 【Agendamento】seg a sáb (exceto quinta) das 14:30 às 17:30 　【dia da aplicação】seg a sáb (exceto qui) apenas de manhã

15 　 〇 Clínica Takefu ２９－１２１２ Murakuni 3 chome 1-12 【horário da aplicação】das 11:00 às 12:00, 17:00 às 18:00 (sábado das 11:00 às 13:00)
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☆ somente para pacientes ou para aqueles que aplicaram a 1ª dose, adicional ou outra vacina na instituição
〇aplicação para adolescentes de 12 a １７ anos de idade



★ somente para pacientes

№ 対象 12～17歳 Nome da instituição hospitalar Telefone Endereço Outros

☆ somente para pacientes ou para aqueles que aplicaram a 1ª dose, adicional ou outra vacina na instituição
〇aplicação para adolescentes de 12 a １７ anos de idade

16 ☆ 〇 Clínica de medicina
interna Tsugawa ４２－３８１１ Iwamoto-cho 2-104 【Agendamento】por telefone ou pessoalmente

17 　 〇 Clínica Tsukioka ２３－０２２０ Honda 1 chome 10-18 【Agendamento】por telefone (horário de atendimento das 8:30 às 17:00) quinta e sábado das 8:30 às 12:30 ou  ＬＩＮＥ

18 　 acima de 18
anos

Clínica de ortopedia e
cirurgia Tsuchikawa ２２－５２８０ Tsunehisa-cho 8-1 【Agendamento】das 10:00 às 16:00  (exceto quinta e sábado a tarde)

19 　 〇 Clínica de cirurgia e
medicina interna Tobu ２１－１１５５ Yokoiti-cho 6-3 【Agendamento】(por telefone) seg, ter, qua, sex das 9:00 às 11:30, 14:00 às 17:00

【dia da aplicação】seg, ter, qua, sex das 14:00 às 15:00

20
apenas
para os

pacientes
〇 Hospital Nakamura ２２－０６１８ Tennou-cho 4-28 【Agendamento】de seg a sex das 10:00 às 17:00      Apenas por telefone

21 　 〇 Clínica Nojiri ２２－５１０８ Hiraide 1 chome 12-37 【reserva】de segunda a sexta feira １２：00～16：00（Telefone própria para reserva：　070-8717-0393　）
【Dias de aplicação da vacina】1 vez por semana （as quartas ou aos sábados ）１１：00～1２：３0　※confira na homepage

22 ★ 〇 Clínica Nojiri/Shirayama
Shinryoujyo ２９－２８２２ Shobudani-cho 19-8-6

23 ★ 〇 Clínica Haguiwara ２７－１２２８ Miyadani-cho 36-10 【Agendamento】(por telefone ou pessoalmente) das 9:00 às 11:30, 14:00 às 16:30
【dia da aplicação】　seg a sex 11:00　　　　　　※quando  acabar a vacina pfizer, será aplicada a vacina Moderna

24 ☆ 〇 Medicina interna e
cirurgia Hayashi ２１－０１１１ Wakatake-cho 7-5 【reserva】no ato da consulta ou por telefone（por telefone, das　10：00～12：00　e das16：00～18：00　）

　※para pacientes acima de 12 anos, que aplicaram a primeira dose ou a vacina adicional nesse hospital

25 〇 Hospital Hayashi ２１－１２８０ Fuchu 1 chome 3-5 　※confira no home page para fazer a reserva　 【reserva por telefone】 de segunda a sexta, das  14：00～16：00
 ※adolescentes de  12～17 é necessário a presença de um responsável

26 〇 Clínica Hirai ２５－４１１８ Shin-cho 8-1-11 【Agendamento】apenas por telefone

27 　 〇 Clínica de oftalmologia
Hirai ２１－３７５５ Shibahara 4 chome 10-28 【Agendamento】das 10:00 às 12:00, 14:30 às 17:00  　〈será dado preferência para pacientes〉

28 　 〇 Clínida de cirurgia
gastroenterológica Fukuda ２２－８８５５ Takase 1 chome 33-8 【Agendamento】(por telefone ou pessoalmente) durante o horário de atendimento

29 　 〇 Clínica Fuki ２３－３２１１ Bunkyo 1 chome 6-28 【Agendamento】(por telefone ou pessoalmente  das 9:30 às 17:00 (exceto as quartas)

30 　 〇 Hospital Horikawa ２４－３８５０ Honda 1 chome 6-7 【Agendamento】por telefone ou pessoalmente (nos dias úteis durante o horário de atendimento)　　※para maiores detalhes
sobre o agendamento consulte a homepage do hospital

31 　 〇 Clínica de ortopedia e
cirurgia Maruka ２２―１３１７ Azuma-cho 2-8

【Agendamento】(por telefone ou pessoalmente) seg, ter, qua, sex das 9:00 às 17:00        quinta e sábado das 9:00 às 12:00
【dia da aplicação】toda semana seg, qua, sáb a partir das 10:00 ,  toda semana sex a partir das 15:00
※caso não haja vaga, pedimos para alterar para um outro dia

32 　 〇
Clínica de
otorrinolaringologia
Yamamoto

２３－１１８７ Sho-machi 1-1 【Atendimento】(por telefone ou pessoalmente, de seg a sex durante o horário de atendimento

※ os itens que não constam informações sobre o agendamento ou dia da aplicação, favor consultar diretamente na instituição hospitalar


