
 de Outubro de 2021 Atual  
Escritório de contramedidas de vacinas corona 

 da cidade de tsuchiura 

 

 

Sobre os atendimentos para Novo coronavírus(COVID-19) 

Para os cidadões ter o melhor atendimento a respeito do Novo coronavírus(COVID-19) 

o País e Estado e Cidade de tsuchiura, instalou (call center) para cada situação diferentes de 

consultas relacionadas com o Novo coronavírus. Por favor fique avontade para usar nosso serviço. 

Quanto ao serviço oferecido pelo atual centro de atendimento da cidade de tsuchiura,por ter recebido 

poucas consultas vai finalizar o serviço no dia 30 de Novembro de 2021. Agradecemos desde agora 

pela sua compreensão. 
 

A respeito da vacinação da Nova corona 
・Reservação e Cancelamento da vacina 

・Perda do cupom da vacinação  

ou Reemissão 

・Sobre certificado da vacinação 

・Vacinação para pessoas fora do Endereço 

de Tsuchiura 

 

【Antes de contatar】 
Temos informações 

novas na página de 

internet da cidade de 

tsuchiura acesse o código  

Call center de contramedidas de vacinação da 

cidade de tsuchiura 

029-886-5302 

（Durante a semana 9：00～17：00） 
 
Balcão de atendimento do escritório da contramedidas 

da vacinação da cidade de tsuchiura 
※Não reservamos a vacina no balcão 

de atendimento. 
Tsuchiura-shi bunkyou-chou 9-2 
（Dentro do estabelecimento Shougaigakushu-  

Kan） 

・Sobre a vacina da Nova corona Call center da vacinação da Nova corona do 

Ministério de saúde e trabalho e bem-estar 

0120-761-770 （9：00～21：00） 

・Balcão de atendimento para consultas 

sobre reação colateral. 

Call center da vacinação da Nova corona do estado 

de Ibaraki 
029-301-5394 （Atendimento24Horas） 

- 
Sobre prevenção de doenças contagiosas e suspeita de contágio 
・Quando tem sintomas como febre e 

outros 

（Primeiro consulte com o dotor que 

frequenta sempre.） 

Centro de consulta e consulta para contágio do 

Novo coronavírus do estado de Ibaraki 

029-301-3200 （8：30～22：00） 
Centro de Saúde de tsuchiura 

029-821-5342  
（Durante a semana9：00～17：00） 

・A respeito de prevenção de contágio 

・Outras vacinas(exceto vacina do Novo 

corona) 

Departamento de Sáude e Bem-estar da Divisão 

de promoção da saúde da cidade de tsuchiura 

029-826-3471 

 
Informações sobre o contágio do Novo coronavírus 
・Situação dentro do Estado

（Quantidades de pessoas 

contágiadas,Diretrizes do estado） 

・Sobre medidas de estado de emergência 

Departamento de Sáude e Bem-estar da Divisão 

de controle de doenças contágiosas do 

estado de Ibaraki 
029-301-3200 

（Página de internet do estado de Ibaraki） 

(Mapa） 

Português 



Mapa de acesso para ir no balcão de atendimento de contramedidas da 

vacinação da cidade de tsuchiura  

Tsuchiura-shi bunkyou-chou 9-2（Shougaigakushu-Kan nai）      

※Não fazemos no balcão reservas para vacinas. 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre transporte público  

 

 

①Ônibus ferroviario de Kanto / Ônibus roxo Kantetsu 

Saida Oeste da Estação JR Tsuchiura Cessão de embarque de Ônibus plataforma 3 

Para「TsukubaDaigakuChuou」  

Para「TsukubaCenter」             Deça em「Tsuchiura Nikou」        Shougaigakushu-Kan     

Para「Estação Ishigue」  

 

 

②Ônibus ferroviario de Kanto 

Saida Oeste da Estação JR Tsuchiura Cessão de embarque de Ônibus plataforma6 

  Para「Estação Mitsukaido」  

  Para「Estação Midorino」        Deça em「Tsuchiura Iichu Mae」      Shougaigakushu-Kan 

  Para「Sakura New Town」 

 

③Ônibus Kirara-chan 

Saida Oeste da Estação JR TsuchiuraCessão de embarque de Ônibus plataforma 3   

Kijoukouenjyunkai B-1 (sentido Direita)       Deça em「Tsuchiura iichu」 

Kijoukouenjyunkai B-2 (sentido Esquerda)    Deça em「Tsuchiura iichu」 

Shogai gakushu-kan  

Escola ensino médio de Tsuchiura nikou 

Parque Kijo  
Tsuchiura Daiichi 

JH 
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②Ponto de ônibus 

（Tsuchiura iichu Mae） 

Aproximadamente  
5 minutos 

caminhando 

Aproximadamente 
10 minutos de  

Ônibus 

①Ponto de ônibus 

（Tsuchiura Nicou） 

Shougaigak

ushu-Kan 

③Ponto de ônibus 

（Tsuchiura iichu） 

Aproximadamente 
5 minutos 

caminhando 

Aproximadamente 
10 minutos de 

Ônibus 

B-1 Aproximadamente 20 minutos, 
B-2 Aproximadamente 10 minutos 

Aproximadamente 
1 minutos 

caminhando 

Prefeitura de Tsuchiura   


