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COVID-19 AŞISI HATIRLATMA DOZU  

için kişisel davetiyeniz  

 
Sayın İlgili,  
 
Toplumun Covid-19 virüsüne karşı korunmasını temin etmek amacıyla Yüksek Sağlık Kurulu geçtiğimiz 
günlerde kamu yetkililerine, savunması daha düşük bazı kişilere Covid-19'a karşı ek doz aşı teklif 
etmelerini tavsiye etmektedir. 
 
En güncel bilimsel veriler, aşıların etkinliğinin zamanla azaldığını göstermektedir. Bu nedenle bağışıklığı 
yüksek tutmak, virüsün dolaşımını azaltmak ve Covid-19'un ciddi etkilerine karşı maksimum koruma 
sağlamak için hatırlatma dozu şiddetle tavsiye edilmektedir. Aşıların bu konuda etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. 
 
Bu ek doz, geçmişte olduğunuz aşıdan bağımsız olarak her koşulda Pfizer (Comirnaty®) veya Moderna 
(Spikevax®) aşısı ile yapılacaktır. 
 
Bu hatırlatma dozunu olmaya ne zaman hak kazanıyorsunuz?     
 
Davetiyelerin gönderimi sırasında, olduğunuz son aşı dozunuzun tarihi ile hatırlatma dozunun tarihi 
arasında geçmesi gereken süre otomatik olarak dikkate alınmaktadır. Bu, bu mektubu almanızla 
birlikte aşıyı bugünden itibaren olabileceğiniz anlamına gelmektedir.    
 
Bu ek dozun uygulanması ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalıdır. Hatırlatma dozu, Covid-19'a karşı 
bağışıklığınızı artırmak için önerilmektedir. Bu daveti aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bu 
aşıyı yaptırmanızı öneririz(*). 
 
 
Hatırlatma dozunu olmak için nereye gidebilirsiniz?  

 Hatırlatma dozunu Brüksel-Başkent Bölgesi'ndeki aşı merkezlerinden birinde yaptırabilirsiniz.  

 Brüksel-Başkent Bölgesi'ndeki Pfizer veya Moderna aşılarının yapıldığı saha aşı şubelerine 
de gidebilirsiniz. Bu konuda ilgili yerler ile irtibata geçerek önceden bilgi edininiz.  

 Pfizer veya Moderna aşılarının buralarda uygulanması şartıyla, yerel aşı noktalarına da (aşı 
otobüslerine, aşı kampanyasına katılan eczanelere veya belediyenizdeki yerel bir aşı 
noktasına) gidebilirsiniz. Bu konuda ilgili yerler ile irtibata geçerek önceden bilgi edininiz.  
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 Aşı olunabilecek yerler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/ 

 Veya 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.  

 Hareket edemeyip tamamen eve bağlı kişiler ise evde aşı talebinde bulunmak için pratisyen 
hekimleriyle iletişime geçebilirler. 

 Sağlık görevlisi iseniz, ek bir kapasite sunduğu için, sizi tercihen Neder-Over-Heembeek 
Askeri Hastanesi'nin aşı merkezinde ağırlamayı isteriz. 

 
Randevu almak gerekiyor mu?      
 
Bir aşı merkezinde veya saha aşı şubesi aşı olmak için ÖNCEDEN randevu alınız. Randevusuz kişiler 
için bekleme süreleri bazen iki saati geçebilmektedir. Bu nedenle randevu almanız önemle tavsiye 
edilmektedir. 
 

Hatırlatma dozu için nasıl randevu alınır?  

 Çevrimiçi rezervasyon platformu bru-vax.brüksel üzerinden randevu alabilirsiniz. Ulusal sicil 
numaranızı veya BIS numaranızı girmeniz gerekecek ve sistem, hatırlatma dozu aşısı için 
randevu aldığınızı algılayacaktır.   

 

 

 

 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezini de arayarak dilediğiniz aşı merkezi veya 
saha aşı şubesinden randevu alabilirsiniz. 
 

 Bu durumlarda, randevunuzun teyidi size iletilecektir. Randevu almak, yerinizi garanti altına 
almanızı ve aşı günü uzun bekleme süresinden kaçınmanızı sağlamaktadır.   
 

 Bu davetiyeyi aşı merkezine, aşı noktasına veya pratisyen hekiminize götürmeyi unutmayınız.  

 
Yaralı bilgiler  

 Nüfus cüzdanınızı ve ideal olarak bu davetiyeyi yanınızda getirin.  

 Yeterli zaman öngörün. Aşı olduktan sonra 15 ila 30 dakikalık bir gözlem süresini göz önünde 
bulundurun. 

 Maske takın.  

 Rahat giysiler giyinin. Aşı üst kola yapılacaktır.  

 Yardıma ihtiyacınız olmadıkça yalnız gelin.  

 Hastaysanız (38°C'nin üzerinde ateş) gelmeyin. Bu durumda randevunuzu erteleyin. 

 
 
 
Saygılarımla, 
Dr. Pierre-Louis Deudon   
Doktor - Hijyen Müfettişi  
 
 
 
 
 
 
 

Randevunuzu buradan alın 
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Kişisel verileriniz, COVID-19'a karşı aşılara ilişkin verilerin kaydedilmesi ve işlenmesine ilişkin 24 Aralık 2020 tarihli Kraliyet Kararnamesi 
çerçevesinde yalnızca yetkili makamlar ve bu aşı davetinin yöneticileri tarafından kullanılmıştır.  

Ortak Topluluk Komisyonu - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles 

(*) Bu çağrıyı bazı durumlarda görmezden gelebilirsiniz:   

1. Daha önce bir aşı noktasına gittiyseniz ve hatırlatma dozu için başvurup aşı yaptırdıysanız.  
 

2. Bir malik veya sağlık görevlisi olarak bir konut topluluğunun veya kolektifinin (huzurevi, dinlenme ve 
bakım evi, hizmetli konut veya destekli yaşam konutu, hastane, psikiyatri hastanesi ya da fiziksel veya 
zihinsel engelli kişilere bakım kurumu) parçasıysanız. İkamet ettiğiniz kurum içinde aşı olacaksınız. 
Kurum yönetimi, hatırlatma dozunu yaptırmanız için gerekli düzenlemeleri sağlayacaktır.  

 

 

Aşı randevunuza ücretsiz ulaşım.   

STIB sayesinde aşı merkezine tramvay, metro veya otobüsle ücretsiz gidebilirsiniz. Bu hizmetten yararlanmak 
istiyorsanız, Bru-vax veya çağrı merkezinden randevu alırken belirtmeniz yeterli olacaktır.    

Bununla birlikte belediyenize de danışınız. Bazı belediyeler aşı merkezine ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaktadır. 

Ayrıca, özel sağlık sigortaları hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için ulaşım hizmetleri de sunmaktadır. Bu konuda 
daha fazla bilgi için özel sağlık sigortanızın web sitesine bakınız. 

 

 

 
 


