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Cette lettre est disponible dans d’autres langues. 
Bu mektup birkaç farklı dilde daha mevcuttur. 
https://coronavirus.brussels/fr/materiel- 
communication-vaccination-covid/ 

 

 
www.coronavirus.brus
sels 

<Voornaam> <naam> 
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer> 

<Postcode>  <Gemeente> 

 
 

Konu: 12-15 yaşlarındaki çocuklar için COVID-19 aşısı hakkındaki bilgiler 
 

Sayın anneler ve babalar, 
Sayın vasi, Sayın: 
<Voornaam> 

 
Bu mektubu size, 12-15 yaşındaki çocukların da artık arzu ettikleri takdirde COVID-19 aşısını olabileceklerini bildirmek için 
yazıyoruz. 

Sizin ve çocuğunuzun bilinçli bir karar verebilmeniz adına, bu aşıların asıl amacının virüsün genel nüfus içerisinde 
yayılmasını sınırlandırmak olduğunu lütfen dikkate alınız. Bu aşılar sürü bağışıklığını ve virüse yakalanabilecek kişilerin 
korunmasını sağlar. Örneğin, yaşlı veya sağlık sorunları olan bir kişiyle beraber yaşıyorsanız ya da sık sık seyahat 
ediyorsanız aşı olmanız faydalı olacaktır.  

Ancak 12-15 yaşlarındaki çocukların ciddi derecede COVID-19 virüsüne yakalanma riski düşük olduğundan, bu yaş 
kategorisinde olup da hiçbir hastalığı bulunmayan çocukların aşıdan faydalanma imkânı da düşük olacaktır. 

Aşının etkilerine ilişkin bilgileri nerede bulabilirsiniz? 
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen pratisyen hekiminiz, çocuk doktorunuz ya da eczacınıza danışın.  

Eğer bir pratisyen hekiminiz yoksa, 1710 numarasını telefonla arayabilirsiniz. Bu telefon numarası, Brüksel bölgesinde 
ikamet edip de bir pratisyen hekimi olmayan ve koronavirüs pandemisi sırasında sağlık durumlarıyla ilgili olarak bir doktora 
danışmak isteyen kişiler içindir. 

Ayrıca aşılar hakkında güvenilir, faydalı ve pratik bilgiler veren birçok web sitesi de vardır: 

https:// www.coronavirus.brussels  
https://www.jemevaccine.be/ 
https://www.vaccination-info.be 
https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/ 

Bu web siteleri, çok sayıda sahte haber ve dedikodu içeren sosyal medyadan çok daha iyi ve güvenilir bir bilgi kaynağıdır. 

Aşı ve aşının yan etkileri konusunda daha fazla bilgiyi federal ilaç dairesinin web sitesinde bulabilirsiniz: 
https://www.famhp.be/en/human_use/medicines/medicines/covid_19 

Eğer çocuğunuzu aşılatmaya karar verirseniz, faydalı olacak bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz: 

Aşı ücretsiz midir? 
Evet, aşı olmak tamamen ücretsizdir. 

12-15 yaşlarındaki çocukların aşı olabilmesi için annenin babanın / vasinin 
onayı gerekiyor mu? 
Evet. Bu durumda annenin babanın ya da vasinin onayı yasal bir zorunluluktur. 
Tüm önemli kararlarda olduğu gibi, bu konuyu da öncelikle çocuğunuzla görüşmenizi öneririz. Aşı hiçbir zaman 
korkuya ya da tartışmaya yol açmamalıdır. 
Aşı merkezinde kayıt aşamasında sözlü olarak onay vermeniz istenecektir. 

 
Ruimte barcode 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.coronavirus.brussels/
http://www.coronavirus.brussels/
http://www.jemevaccine.be/
https://www.vaccination-info.be/
https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/
https://www.famhp.be/en/human_use/medicines/medicines/covid_19
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Hangi aşı kullanılıyor? 
12 yaşındaki ve daha büyük çocuklar için Pfizer/BioNTech aşısı güvenli ve etkili bulunmaktadır ve Avrupa İlaç Dairesi 
(EMA) tarafından onaylanmıştır. Bu aşı iki ayrı doz halinde, yani iki farklı tarihte yapılmaktadır. 

Herhangi bir kontrendikasyonu var mı? 
COVID-19 aşısının son derece az kontrendikasyonu vardır. 
Eğer çocuğunuz daha önce herhangi bir aşıya veya başka koşullarda ciddi bir alerjik reaksiyon gösterdiyse ya da bu 
durumlarda acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduysa, çocuğunuzun aşı olup olmaması gerektiğini pratisyen hekiminize 
danışmalısınız. 
Eğer çocuğunuzda virüse yakalanmış olduğunu düşündürecek herhangi bir belirti varsa (örneğin yüksek ateş gibi), 
tamamen iyileşene dek aşı randevusunu ertelemelisiniz. Benzer şekilde, eğer son 14 gün içinde çocuğunuzun COVID-
19 test sonucu pozitif çıkmış ise, çocuğunuz tamamen iyileşene dek yine aşı randevusunu ertelemelisiniz. 
Randevuyu ertelemek için lütfen 02/214.19.19 numarasını telefonla arayın (çağrılar ücretsizdir). 

Aşı randevunuzu nasıl alabilirsiniz? 
 

Web sitesinden aşı randevunuzu alırken, sizden kimlik kartınızda yer alan ulusal kimlik numaranızla (ya da eğer ulusal 
kimlik numaranız yoksa, BIS numaranızla) giriş yapmanız istenecektir. 

• Aşının etkili olabilmesi için iki ayrı doz aşı olmanız gerekecektir ve bu iki doz aşı size iki ayrı randevuda yapılacaktır. 

• İlk randevunuz için dilediğiniz bir tarih ve saat seçebilirsiniz. İkinci randevunuz ise otomatikman oluşturulacaktır. 
Her iki randevu tarihinde de müsait olduğunuzdan lütfen emin olun. 

Eğer size uygun bir saat bulamazsanız, lütfen başka bir aşı merkezini deneyin veya daha sonra tekrar deneyin. 

Eğer ikinci randevunuz için önerilen tarih sizin için uygun değilse, bu randevuyu iptal etmelisiniz. Randevunuzu iki şekilde 
iptal edebilirsiniz: 
1) Size gönderilen onay e-postasında yer alan bağlantıya tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. Bunun ardından 

yeni bir randevu alabilirsiniz. 
2) Ayrıca 02/214 19 19 numarasından çağrı merkeziyle görüşerek de randevunuzu değiştirebilirsiniz. 

• Eğer ikinci randevunuz için önerilen tarih sizin için uygun değilse ve aşının ilk dozunu olduysanız, aşınızın ikinci dozunu 
size uygun bir tarihte olmak için lütfen 02/214 19 19 numarasından çağrı merkeziyle görüşün. 
 

Eğer randevu alma konusunda bir sıkıntı yaşarsanız, aileniz ya da arkadaşlarınızdan size yardımcı olmalarını 
isteyebilirsiniz. 
 

 

 

Bu hat Pazartesiden Cumaya 09.00-17.30 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.30 saatleri 
arasında açıktır. Mümkünse, hafta içi saat 11.00'den sonra ya da hafta sonu aramanızı öneririz. Her iki randevunuzu 
da lütfen ajandanıza veya takviminize kaydedin. 

• 

• 

• 

Aşı randevunuzu almak için lütfen www.bru-vax.brussels sayfasına gidin. 

Aşı randevunuzu almak için 02/214 19 19 numarasını da telefonla arayabilirsiniz. 
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Aşı gününde ne yapılması gerekiyor? 

12-15 yaşlarındaki çocuklara anne baba ya da yasal vasi refakat etmelidir. 
Hem anne baba / vasi hem de çocuk kimlik kartını yanında bulundurmalıdır. Kimlikler aşı merkezinde kontrol edilecektir. 

• Cerrahi ya da kumaş bir yüz maskesi takın; bandana ya da atkı TAKMAYIN. 

• Kolunuzun üst kısmına kolayca erişilebilecek giysiler giyin. 

• Hastaysanız, randevuya gelmeyin. Bunun yerine, 02/214.19.19 numarasını telefonla arayıp yeni bir randevu alın. 
 

Saygılarımla, 
 
 
 
 
 

Dr Pierre-Louis Deudon - Doktor ve Sağlık Müfettişi 

• 
• 
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