
Certificado de Vacinação emitido via app do smartphone 

Smartphone
• Dispositivo compatível com a tecnologia NFC Tipo B 

para leitura do “my number card”

• iOS 13.7 ou posterior

• Android OS 8.0 ou posterior

Outros ítens necessários
• “my number card” e a senha de 4 dígitos (senha

cadastrada no ato do recebimento do cartão)

• Passaporte (para uso no exterior)

Preparativos

Baixar a partir do código bidimensional abaixo

Instalar o app no smartphone

二次元コード

App Store (iOS)

二次元コード

Google Play (Android)

Para obter informações sobre 
o app, favor visitar o site 
institucional (Digital Agency)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

Procedimento 1

Procedimento 2

Certificado de Vacinação COVID-19

（COVID-19 Vaccination Certificate）

• Disponível na App Store e no Google 

Play a partir de 20 de dezembro de 2021.

• Certificado de Vacinação COVID-19 

emitido pelo Governo Japonês.

• Emissão de 2 tipos de certificados, um 

para uso no Japão e outro para uso no 

exterior. 

Para uso no Japão

Para uso no Exterior



DetalhadoGeralChecagem dos Dados
Seleção do Órgão 

Expedidor
Leitura do “my number card”Seleção do Tipo

Visualização do CertificadoEmissão do Certificado de Vacinação (exemplo em caso de uso no Japão)

Para efetuar a leitura
do “my number 
card”, favor 
encostar o cartão no 
seu smartphone.

※O local para 
encostar pode diferir
conforme o aparelho
utilizado.

Selecionar
「Shizuoka ken」
「Kikugawa shi」.

※O certificado é 
emitido pelo 
município onde o 
cidadão tinha o 
registro de residência 
quando se vacinou. 
Em caso de estar com 
o registro  fora do 
município de 
Kikugawa na ocasião, 
favor selecionar o 
local onde tinha o 
registro. 

Conferir se os dados 
estão corretos.

Em caso de divergências 
de dados, favor entrar 
em contato com o 
Balcão de Atendimento 
da Prefeitura.

Uma vez emitido, o 
Certificado de Vacinação
poderá ser visualizado através
do app em qualquer hora e 
local.

Como usar o app para emissão do Certificado de Vacinação COVID-19 
(no caso de Kikugawa)

東京都霞ヶ関市長

【Para maiores informações】

Kikugawa shi Shingata Coronavirus Vaccine

Sesshu Sōdan Madoguchi

TEL：0120-285780
Horário de Atendimento: de segunda a sexta,

das 9 às 16:30 horas (exceto domingos e feriados)

※ Atenção: Não é possível emitir o certificado logo após a aplicação da vacina. É necessário um tempo para a atualização dos dados do sistema. 

Inserir a senha de 4 
dígitos cadastrada no 
ato do recebimento 
do “my number 
card”.

※Bloqueio do cartão 
após 3 tentativas. Neste 
caso, será necessário o 
recadastramento da 
senha. O procedimento de 
recadatramento será 
efetuado no Setor de 
Cidadania (Shimin ka) da 
Prefeitura ou Sucursal 
Ogasa.

Selecionar o tipo do 
certificado: 「Para 
uso no Japão」 e/ou
「Para uso no 
exterior」.

※Ter em mãos o 
“my number card” e 
o passaporte em
caso de uso no 
exterior.


