
Covid-19 aşısı toplumu bu virüsten korumak ve yayılmasını yavaşlatmak için elimizdeki
en önemli silahtır.
Farklı alanlarda gerçekleştirilen birçok araştırma, hastalık ciddi düzeyde iken bu aşının
çok etkili olduğunu ve virüsün bulaşıp yayılması riskini önemli ölçüde azalttığını
göstermektedir. 
Bu nedenle de Belçika, dünyadaki diğer birçok ülke gibi, genel nüfus içerisinde tam aşılı
kişilerin oranının yüksek bir yüzdeye ulaşmasının toplumda yaşamın normale dönmesi
ve pandemi başladığından bu yana getirilen kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması
için gerekli bir koşul olduğunu addetmektedir. 
Son aylarda aşılanma konusunda ilerleme gösterilmesi şimdiden bu yönde bazı adımlar
atmamıza olanak vermiştir, ancak bölgeler arasında aşılanma oranlarında büyük
farklılıklar olması ve özellikle de Brüksel bölgesinde aşılanma oranının düşük olması
yüzünden bu süreç aksamaktadır. 
Bu durumda, aşılanma konusundaki doğru bilgilere erişimi artırmak, aşılanma
konusunda insanların kafalarında oluşan soruları yanıtlamak ve aşı olmak isteyen
kişilerin aşıya daha kolay erişmesini sağlamak gerektiği açıktır. Bu nedenle de 12
yaşındaki ve daha büyük genç insanların yanı sıra bu gençlerin anne babalarını ve okul
personelini hedefleyerek okullarda bir aşılanma girişimi başlatılmıştır. 

Sayın Bay/Bayan,

Koronavirüs genç insanlara da bulaşmaktadır. Her ne kadar hastalığı daha hafif
geçirseler de hastalığı yine de başkalarına, özellikle de temasta oldukları daha yaşlı ve
korunmasız insanlara bulaştırabilirler. 
Aşı olarak ve çocuğunuzun da aşı olmasına izin vererek, çevrenizdeki insanları
korursunuz. Ayrıca sosyal hayatın ve okul hayatının da normale dönmesi (maske
takmaya ihtiyaç olmaması, karantina tedbirlerinin azaltılması vb.) için gerekli
koşullardan birinin karşılanmasına da yardımcı olursunuz.

Gençler aşıya neden ihtiyaç duyar?

Mevcut bir aşılanma noktasında. https://coronavirus.brussels/ web sitesine gidebilir
veya 02/214.19.19 numarasından çağrı merkezini arayabilirsiniz. Eğer henüz
almadıysanız, kendiniz veya çocuğunuz için bir randevu alabilirsiniz. Bölgedeki aşı
merkezlerinde randevu almadan da aşı olmak mümkündür (ancak çocuğunuz 16
yaşından küçükse kendisine refakat etmeniz gerekecektir).
Okulda, Okulun Sağlık Destek ekibi aracılığıyla. Önümüzdeki haftalarda, sizin
izninizle, çocuğunuz sağlık çalışanları tarafından okulda aşı olma imkânını
bulacaktır. Kısa bir süre sonra bu girişim hakkındaki bilgilerin yanı sıra ebeveyn
onay formu da size iletilecektir. 
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Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, çocuğunuz daima çok sıkı bir tıbbi gözetim altında
aşısını olacaktır. Dahası, aşı olmak tamamen ücretsizdir: sosyal durumunuz ve vergi
durumunuz ne olursa olsun hiçbir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. 
18 yaşından küçük gençler için, Sağlık Konseyi ve Belçika sağlık yetkilileri PFIZER ve
Moderna aşılarının olunmasını tavsiye etmektedir. Bu aşılar güvenlidir ve gerek
Belçika’da gerekse de tüm dünyada milyonlarca kişiye yapılmıştır. Tam bir koruma için,
çocuğunuz bu aşıdan iki doz olmalıdır.

Çocuğumu nasıl aşılatabilirim?

https://coronavirus.brussels/


Bu mektubun ekinde aşı hakkında sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.
Eğer başka bir tıbbi sorunuz varsa, her zaman için eczacınıza veya pratisyen hekiminize
danışabilirsiniz. Eğer bir pratisyen hekiminiz yoksa, 1710 numarasını telefonla
arayabilirsiniz. Aşağıdaki web sitelerinde de birçok bilgi bulabilir, bu siteleri
çocuğunuzla birlikte ziyaret edebilirsiniz:
-https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 
-https://www.laatjevaccineren.be/ 
-https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/
-https://www.jemevaccine.be/
-https://www.coronavirus.brussels
-https://www.watwat.be/corona
- https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Aşı hakkındaki sorularımı nerede sorabilirim?

Yukarıda da belirtildiği gibi, kendiniz de aşı olarak ailenizi ve çevrenizdeki kişileri
koruyabilirsiniz. Tüm yaş gruplarında aşılanma oranını gerçekten artırmaya çalışıyoruz,
dolayısıyla da henüz aşı olmadıysanız sizi de aşı olmaya davet ediyoruz.
Ayrıntılı bilgileri https://coronavirus.brussels/ web sitesinde bulabilir veya
02/214.19.19 numarasından çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca, bölgedeki aşı
merkezlerinde randevu almadan da aşı olmanız mümkündür.
Son olarak da çocuğunuzun aşı olacağı gün siz de okula gelebilirsiniz. Mevcut dozlara
bağlı olarak siz de aşı olabilirsiniz, ancak bu konuda bir garanti veremeyiz. Bununla
birlikte, okulda çocuğunuzla beraber sizin de aşı olmak istediğinizi söylemekten lütfen
çekinmeyin.

Bu mektubu okumaya vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 

Bir ebeveyn olarak ben de aşı olabilir miyim?
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