
Ben ne zaman 
aşı olacağım?

2021

Zamanlama daha sonra değişebilir. En son aktüel 
bilgi ve planlama için www.info-coronavirus.be web 
sitesine bakınız. 

Ocakta:
 Bakımevi merkezi sakinleri ve personeli 
 Hastanelerdeki sağlık personeli (doktorlar, 

hemşireler,).

Şubata:
 Birincil bakım personeli (aile hekimleri, 

eczacılar, … ) 
 Toplu bakım tesisleri (engellilere bakım,…) 

ve diğer hastane personeli

Mart:
 65 yaş ve üstü 
 Sağlık koşuları nedeniyle daha yüksek risk 

altındaki insanlar

Nisan:
 Önemli bir mesleği olan insanlar

Hazirandan itibaren:
 18 yaşın üzerindeki herkes 
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Ne zaman aşı olacağımı nasıl bileceğim? 

• Mektup, sms veya e-posta yoluyla bir davet 
alacaksınız. Yani davetiye için kendiniz bir şey 
yapmanız gerekmiyor. 

• Dijital ortamda veya telefonla kayıt 
yaptıracaksınız.

• Bazı şehirlerde aşı olmak için kendiniz tarih 
belirliye birsiniz. Başka şehirler size iki tarih 
öneriyorlar. Size uygun değil ise? O zaman başka 
bir zaman seçimi yapabilirsiniz. 

Nerede aşı olabilirim?

Bir aşı merkezinde 

Aşı ücreti ne kadardır? 

Ücretsizdir 

Aşı olun!

Turks - turc
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Daha fazla bilgi için?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Aşı nasıl etki eder?

• Vücudunuz aşı yoluyla antikor üretir.
• Bu maddeler virüs parçacıklarıyla savaşmaya 

yardımcı olur.
• Virüs ile tekrar temasınız olur ise? Daha sonra 

antikorlar sizi korur. 

Aşı yaptırmak neden iyidir?

• Korona virüsü sizin için ve etrafınızdaki birçok 
insan için tehlikeli olabilir:

  65 yaş ve üstü
  Akciğer, kalp veya damar hastalığı olan kişiler
  Diyabetli veya yüksek tansiyonlu kişiler

Ancak virüs, sağlıklı genç insanlar için de tehlikeli 
olabilir. 

• Belçika’daki tüm insanların %70’inden 
fazlası aşılanırsa, virüs daha yavaş yayılabilir.              
Buna sürü bağışıklığı denir.

• Hayatınız daha hızlı normale dönecektir.

• Vücudunuzu virüse karşı güçlendirir.

Aşıyı nasıl yaptırırım? 

• Farklı aşı türleri vardır 
• Bir aşı türü ile kolunuzun üst kısmına sadece bir 

enjeksiyon yapılacak. Enjeksiyondan sonra en 
az 14 gün beklemelisiniz. Bundan sonra aşı sizi 
korona virüsüne karşı olabildiğince korur. 

• Bir diğer aşı türünde ise önce bir enjeksiyon 
yapılmakta ve birkaç hafta sonra ikinci enjeksiyon 
yapılmaktadır. İkinci enjeksiyondan sonra, iyi bir 
koruma elde etmek için en az 14 gün beklemelisiniz.

Yeterli sayıda insan aşılanana kadar 
kurallara uymaya devam edin. 1,5 metre 
mesafeyi koruyun, ağız maskesi takın ve 
ellerinizi sık sık yıkayın.

Aşıdan sonra yan etkiler olabilir mi? 

Biraz belki 
• Kolunuzuz üst kısmında biraz kızarıklık, 

ağrı veya şişlik
• Yorgunluk 
• Baş ağrısı 
• Hafif derecede ateşlenme görülebilir 

Bu normaldir ve kötü değil. Bunun için paracetamol 
alabilirsin. Bir yetişkin olarak gerektiğinde her 4 ila 
6 saatte bir, 1 ila 2 hap (500 mg ila 1000 mg) alın. 
Günde maksimum 3 gram alabilirsin. 
Tereddütleriniz mi var ya da devam eden 
şikayetleriniz mi var? Doktorunuza danışmanız en 
doğrusudur.

Aşı güvenli midir?

• Aşı yapımında çok fazla uzmanlık vardır. 
Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları ve ilaç 
uzmanları aşıyı kısa sürede yapabildiler. Ayrıca 
aşıyı hızlı bir şekilde üretebilmek için para ve 
zaman vardı, çünkü bu acil bir durumdu. Bu arada 
birçok kişiye de aşı yapıldı. 

• Aşı ilk olarak resmi bilimsel kuruluşlar tarafından 
sıkı bir şekilde kontrol edildi. Aşı güvenli.

Ne zaman aşı olamam? 

Prensip olarak, her bir yetişkin aşılanabilir. 
Anne sütü veriyorsanız veya hamile iseniz de bir aşı 
yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz 
var mı? O halde önceden aile hekiminize danışın. 

Birkaç istisna olan durumlar var: 

• Önceki bir aşıya karşı hiç ani veya şiddetli alerjik 
reaksiyon yaşadınız mı? Ya da ilaç aldıktan sonra 
acil tıbbi bakıma ihtiyacınız oldu mu? O halde 
önceden aile hekiminizle iletişime geçin. 

• Enfeksiyon semptomlarınız varsa (38’in üzerinde 
ateş gibi). Aşı için yalnızca tamamen iyileştiğinizde 
randevu alın.

• Korona testiniz pozitif çıktı ise ve ondan sonraki 
14 gün içinde hastalanmadıysanız? Daha sonra 
randevu alabilirsiniz. 

• Korana testiniz pozitif çıktı ise ve hasta iseniz: 
aile hekiminizle iletişime giriniz. İyileştikten 14 gün 
sonra aşı yaptırmanız mümkün. 


