Sağlığınız için

KORUYUCU KORONA
AŞISI

Korona hastalığına karşı
EN ETKİLİ KORUMA
… aşıdır. Siz de aşınız için bugün
kaydolun.
Dünya, 2019/2020 yıl dönümünden bu yana koronavirüs
(COVID -19) ile mücadele ediyor. Pandemi birçok ciddi
hastalığa ve ne yazık ki birçok ölüme neden olmuş durumda.
Yeni korona koruyucu aşıları size hastalığa ve olası
sonuçlara karşı mümkün olan en iyi korumayı sunuyor.
Elbette aşı yaptırmak isteğe bağlıdır – ancak 16 yaş ve
üzeri insanlar için mutlaka tavsiye edilmektedir.
V
 e tabii ki aşı herkes için
ücretsizdir.
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Aşı süreci nasıl
işliyor?
Mümkün olan en hızlı şekilde, mümkün
olduğunca çok kişiye aşı yapılabilmesi
için özel aşı merkezleri kurulmuştur.
Bu merkezlerde bekleme sürelerini ve
hatta iptalleri önlemek için, mutlaka
önceden randevu almanız gerekmektedir. Ancak bunun için önce kaydolmanız gerekir.
Aile hekimine aşı yaptırmak da artık
mümkün.
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KAYIT hakkında
her şey
Nasıl kayıt olabilirim?
Seçenek 1:
İnternet üzerinden: www.impfzentren.bayern
Bunun için bir e-posta adresine ve SMS alma imkânına
sahip bir cep telefonuna ihtiyacınız vardır. Kayıt işlemi
sizin yerinize başka biri, örneğin yakınlarınız tarafından
da yapılabilir. (Bir e-posta adresi ile en fazla 5 kişi kayıt
olabilir).

Seçenek 2:
Telefonla, doğrudan yerel aşı merkezinizde.
Telefon numarasını Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın
web sitesinde bulabilirsiniz: http://q.bayern.de/kontakt-iz

Yerel aşılama merkezlerinin listesi için,
lütfen bu QR kodunu bir akıllı telefonla
okutun

Seçenek 3:
Telefonla, ülke genelinde geçerli 116 117 numaradan
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Seçenek 4:
Doktor muayenehanelerinde de
korona enfeksiyonunun daha
yüksek bir risk oluşturduğu kişiler
veya meslekleri nedeniyle kendilerine virüs bulaştırabilecek ve
virüsü yayabilecek insanlar önce aşılanacaktır.
Bu nedenle, önümüzdeki günlerde doktor muayenehanesine durumunu sormayı düşünenler, aşı için daha yüksek
bir önceliğe sahip olup olmadıklarını önceden kontrol
edebilir ve eğer böyle bir öncelikleri yoksa, biraz daha
bekleyebilirler.

Önemli
Yukarıda belirtilen seçeneklerden biriyle zaten kaydolduysanız, başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sıra size
gelir gelmez, sizinle otomatik olarak iletişime geçilecektir.
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RANDEVU hakkında
her şey
İstediğim zaman aşı olabilir miyim?
Hayır, bir aşı merkezinden veya aile doktorunuzdan randevu almanız gerekir.

Aşı randevumu nasıl alabilirim?
Bir randevu almak için, her zaman önce kayıt olmanız
veya aile hekiminize bildirimde bulunmuş olmanız gerekir.

İnternetten kayıt olmuşsanız:
■

■

■

■
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O zaman, sizden sorumlu aşı merkezi tarafından SMS ve
e-posta yoluyla randevu almaya davet edilirsiniz.
Artık kullanıcı bilgilerinizle (kullanıcı adı ve şifre) oturum
açabilir ve bir çift online randevu (1. ve 2. aşılama için)
seçebilirsiniz.
Online randevu sırasında, doğrulama için cep telefonunuza gönderilen sayısal kodu içeren bir SMS alırsınız.
Lütfen bu sayısal kodu online olarak girin.
Bir randevu seçtikten sonra, SMS ve e-posta ile bir
randevu onayının yanı sıra önemli belgeleri alırsınız
(bkz. Sayfa 7’deki “Önemli belgeler” grafiği).

Önemli
BELGELER:
1. Aydınlatma metni

Telefonla kaydolmuşsanız:
■

■

Sizden sorumlu aşı
merkezi tarafından geri
aranırsınız ve telefonda
birinci ve ikinci aşılar için
randevu alabilirsiniz.

2. Veri koruma
bilgilendirmesi
3. Aşı formu (bu form 
üzerinde rıza beyanınızı
imzalarsınız)

Birkaç gün sonra, randevu rezervasyonlarına ait onayın
yanı sıra diğer önemli belgeleri posta yoluyla alırsınız
(bkz. sağ üstteki “Önemli belgeler” grafiği).

Aile hekiminize mi aşı yaptırmak
istiyorsunuz?
■

■

■

Aşı merkezlerinde olduğu gibi bir kayıt işlemi yapılmamaktadır.
Aşı yaptırmak için doktor muayenehanesindeki ve diğer
yerlerdeki randevu, o muayenehanede (telefon, e-posta,
online) gerçekleştirilir.
Eğer aile hekiminize aşı yaptırmışsanız, lütfen
www.impfzentren.bayern adresindeki aşı portalından
kaydınızı silin, aksi halde başkalarının aşı randevularını
engelleyebilirsiniz.
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AŞI hakkında bilmeniz
gereken her şey
Aşı merkezimi nasıl bulabilirim?
İkamet ettiğiniz yerdeki veya daimi ikametinizin olduğu
yerdeki aşılama merkezi sizden sorumludur.
Bunun sizin için hangi aşı merkezi olduğunu ilçenizin ya
da bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehrinizin Vatandaş
Hattından, 116 117 numaralı yardım hattından veya online
olarak http://q.bayern.de/impfzentren adresinden öğrenebilirsiniz.

Aşı olmaya giderken birisi bana eşlik
edebilir mi?
Evet, aşı randevusuna giderken birisi size eşlik edebilir.

Tek aşı yeterli mi?
Genellikle yeterli değildir. Aşının tam koruyucu etkisini elde etmek için, aşı maddesine bağlı olarak, ilk aşılamadan yaklaşık 3
ila 12 hafta sonra ikinci bir aşı yaptırmanız
gerekmektedir. Bazı aşılar, tek seferlik
aşılamaya da izin verir.
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İkinci aşı için tekrar kayıt yaptırmam
gerekir mi?
Hayır, ikinci aşı randevusunu ilk randevuyu aldığınızda
veya ilk aşı yaptırdığınızda alırsınız. Böylece tekrar
kaydolmak zorunda kalmazsınız.

Aşı randevusu nasıl işliyor?
Kayıt işleminizden sonra posta yoluyla aldığınız ve doldurduğunuz belgeleri, aşı karnenizi, kimlik belgenizi ve
gerekirse işverenden aldığınız bir belgeyi ilgili personele
iletirsiniz. Size herhangi bir belge ulaşmayacak olursa, bu
belgeleri yerinde alırsınız ve doldurmanız gerekir.
■

■

■

Bir doktor sizinle kısa bir bilgilendirme konuşması yapar.
Aşı, kolunuzun üst kısmına yapılır.
Aşı yapıldıktan sonra, takip amacıyla 15 ila 30 dakika
kadar orada kalırsınız.
Hepsi bu kadar! Aşı karnenizi/bir aşı belgesini alırsınız
ve evinize gidebilirsiniz.

Kısa zamanda, örneğin hastalık nedeniyle,
aşı randevuma gidemezsem ne olur?
Bir aşı randevusuna gidemeyecekseniz, lütfen aşı merkezinizi veya aile hekiminizi telefonla vakitlice arayarak
onları bilgilendirin.
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AŞI ile ilgili tüm sorular
Farklı aşılar var mı?
Şu anda farklı üreticilere ait aşılar bulunmaktadır. Bu aşıların hepsi Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından test edilmiş ve
onaylanmış olup, STIKO (Daimi Aşı Komisyonu) tarafından
önerilmektedir.
Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri corona-schutzimpfung.de
adresinde bulabilirsiniz

Kendim bir aşı seçebilir miyim?
Hayır, aşı mevcut olma durumuna ve ruhsat koşullarına
bağlı olarak kullanılmaktadır. Burada aynı zamanda belirli
yaş gruplarında kullanım önerileri de dikkate alınmaktadır.

Aşılar gerçekten güvenli mi?
Tüm aşılar, ruhsat verilmeden önceki klinik araştırmalar
çerçevesinde on binlerce gönüllü üzerinde incelenmiş ve
bugüne kadar hiçbir ciddi yan etki ortaya çıkmamıştır.

Hastalıktan ötürü zarar görme riski çok
daha yüksektir.
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Aşılama sonrası hangi aşı reaksiyonları
veya komplikasyonları ortaya çıkabilir?
Her aşılamada olduğu gibi, korona koruyucu aşısı sonrasında da küçük, hafif reaksiyonlar görülebilir. Burada,
vücudun aşı ile etkileşiminin bir ifadesi söz konusudur ve
eşlik eden belirtiler, bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini gösterir. Bu aşı reaksiyonları nadiren birkaç günden
daha uzun sürer. Aşı komplikasyonları, bir aşı reaksiyonun
normal seviyesinin ötesine geçen aşılama sonuçlarıdır.
Reaksiyonlar şunlar olabilir:
Enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik, kızarıklık veya kaşıntı,
yorgunluk, bulantı veya kusma, baş ağrısı veya titreme
nöbeti, eklem veya kas ağrısı ve ateş. Nadiren lenf düğümlerinde şişlik, uykusuzluk, kol veya bacakta ağrı ve
halsizlik de gözlemlenmiştir. Çok nadir durumlarda alerjik
reaksiyonlar meydana gelmiştir.
Komplikasyonlar (çok nadiren) şunlar olabilir:
■ oka kadar uzanan alerjik reaksiyonlar
■ mRNA aşılar: Yüz felci
■ Viral vektör tabanlı aşılar: Kan pıhtılaşması,
trombosit sayısında azalma, kanamalar

Aşı reaksiyonlarını nereye bildirebilirim?
Yan etkileri doğrudan aile hekiminize bildirebilirsiniz.

Başka sorularınız var mı?
Aile hekiminiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Eczaneniz de bunun için iyi bir iletişim noktasıdır.
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KÜNYE
Yayınlayan:

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı
Haidenauplatz 1 		
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
81667 München 		
Telefon: +49 89 540 233-0
Telefon: +49 911 215 42-0
Faks: +49 89 540 233-90 999
Faks: +49 911 215 42-90 999

Tasarım:
Görsel materyal:

CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg
Kapak sayfası: Federal Sağlık Bakanlığı;
S. 5: stock.adobe.com/ Andrey Popov;
S. 9: istockphoto.com/ simarik
Nisan 2021
stmgp_impfen_52

Son güncelleme:
Makale numarası:

NOT

 u basılı broşür Bavyera eyalet yönetiminin kamuoyu çalışması kapsamında ücretsiz olarak
B
yayınlanmaktadır. Bir seçimden önceki beş aylık zaman dilimi içerisinde partiler, seçim kampanyası
yürütenler ve seçim yardımcıları tarafından seçim kampanyası amacıyla kullanılamaz. Bu durum eyalet
meclisi, Federal meclis, belediye ve Avrupa seçimleri için geçerlidir. Bu zaman zarfında özellikle seçim
etkinliklerinde, partilerin bilgi stantlarında dağıtılması, parti politikasına yönelik bilgilerin ve reklam
malzemelerinin içine konulması, üstüne basılması ve yapıştırılması amacı dışında kullanım sayılır. Aynı
şekilde seçim reklamı amacıyla üçüncü şahıslara verilmesi de yasaktır. Yakında gerçekleşecek bir
seçimle zamansal bir ilgisi olmasa da basılı broşür, hükümet partizanlığı olarak münferit politik grupların
lehine anlaşılabilecek bir şekilde kullanılamaz. Basılı broşürün partilerin kendi üyelerini bilgilendirmesi
amacıyla kullanılmasına izin verilmiştir. Yayımcılık amacıyla kullanımı durumunda – parçalar halinde de
olsa – kaynak gösterilmesi ve bir nüshanın tarafımıza gönderilmesi rica olunur.

	Eser, telif haklarıyla korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Broşür ücretsiz olarak verilir, para karşılığında
her tür dağıtımı yasaktır. Bu broşür büyük bir özenle hazırlanmıştır. Ancak yine de doğruluğuna ve
eksiksizliğine dair garanti verilemez. Harici internet sayfalarının içeriğinden sorumlu değiliz.

Bavyera Eyaleti
Sağlık ve Bakım Bakanlığı

