
 
 

www.coronavirus.brussels  
 
Bu mektup, 03/12/2021 tarihinden itibaren diğer birçok dilde mevcut olacaktır. 
This letter will be available in several other languages from 03/12/2021. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 
 

COVID-19 AŞISI HATIRLATMA DOZU İÇİN DAVETİYE 

 
Sayın İlgili,  
 
Kişilerin Covid-19 virüsüne karşı azami şekilde korunmasını garanti altına almak için, 18 yaşından 
itibaren Covid-19'a karşı ek doz aşı yaptırılması önerilmektedir. 
 
Güncel bilimsel veriler, aşıların etkinliğinin zamanla azaldığını göstermektedir. Bu nedenle, bağışıklığı 
yüksek tutmak ve Covid-19’un ciddi etkilerine karşı herkese 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?    
 
Yaptırılan son aşı ile hatırlatma dozu arasında minimum bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre, 
daha önce aldığınız aşıya bağlıdır: 
 

Olunan son aşı (tek doz veya ikinci doz)  Hatırlatma dozunu yaptırmadan geçmesi gereken süre 

Johnson & Johnson (tek doz) 2 ay 

AstraZeneca  4 ay 

Pfizer / Moderna 4 ay 

 
Davetiyelerin gönderimi sırasında, iki doz arasında geçmesi gereken süre otomatik olarak dikkate 
alınmaktadır. 
 
 
Yaptırdığınız Covid-19 testi pozitif çıktıysa, hatırlatma dozu yaptırmak için pozitif sonuçtan en az iki 
hafta geçmiş ve hastalık belirtileriniz ortadan kalkmış olması gerekmektedir. Daha öncesinde, 
hatırlatma dozu yaptırmak için başvuramazsınız. 
 
Bu ek dozun uygulanması ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalıdır. Bu davetiyeyi aldıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede bu aşıyı yaptırmanızı öneririz(*). Nitekim bu hatırlatma dozu sayesinde 
bağışıklığınızı güçlendireceksiniz. 
 
Hatırlatma dozunu olmak için nereye gidebilirsiniz?  

• Brüksel-Başkent Bölgesi’ndeki aşı merkezlerine. 

• Brüksel-Başkent Bölgesi’ndeki Pfizer veya Moderna aşılarının yapıldığı saha aşı şubelerine. Bu 
konuda ilgili yerler ile irtibata geçerek önceden bilgi edininiz. 
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• Pfizer veya Moderna aşılarının buralarda uygulanması şartıyla, yerel aşı noktalarına (aşı 
otobüsleri, belediyenizdeki yerel aşı noktaları, aşı kampanyasına katılan eczaneler veya 
kendisine danıştıktan sonra pratisyen hekiminize). Bu konuda ilgili yerler ile irtibata geçerek 
önceden bilgi edininiz.  

Aşı olunabilecek yerler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.  

Bu hatırlatma dozu ile ilgili her türlü bilgi için 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezimizi 
de arayabilirsiniz.  

Randevu almak gerekiyor mu? 
Bir aşı merkezinde veya saha aşı şubesinde aşı olacaksanız randevu almanız önemle tavsiye 
edilmektedir.  

Hatırlatma dozu için nasıl randevu alınır?  

• Çevrimiçi rezervasyon platformu Bru-vax.brussels üzerinden randevu alabilirsiniz. Ulusal sicil 
numaranızı (NISS) veya BIS numaranızı girmeniz gerekecektir.   

• 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezimizi de arayabilirsiniz. 
Bu adımlar sonrası, randevunuzun teyidi size iletilecektir. Randevu almak, yerinizi garanti 
altına almanızı ve aşı günü uzun bekleme süresinden kaçınmanızı sağlamaktadır. 

Yaralı bilgiler   

• Nüfus cüzdanınızı, bu davetiyeyi ve daha önce yaptırdığınız aşıyı gösteren belgenizi (Covid 
Safe Ticket’inizi veya aşı kartınızı) 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bu çağrıyı bazı durumlarda görmezden gelebilirsiniz:   

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

2. Bru-Vax ile hatırlatma aşı dozu randevusu almak için zaten inisiyatif aldıysanız ve yaptırdığınız son aşı 

dozundan bu yana gerekli asgari sürenin geçtiğini belgeleyebilirseniz. Bu bilgilerin doğruluğu, 

hatırlatma dozunun randevunuz sırasında yapılabilmesi için gereklidir. Tıbbi açıdan bakıldığında, son 

aşınız ile hatırlatma dozu arasında geçmesi gereken süreye uyulması önerilmektedir. Bu süreye 

uyulmadığı takdirde, hatırlatma dozunu yapılmayacaktır. Bu durumda bu davetiyeyi aldıktan sonra 

yeni bir randevu almanız gerekecektir.  
3. Bir malik 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. 
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Aşı, Covid-19 ile mücadelede önemli bir araçtır. 
Aşılanmış kişilerin covid-19 virüsü ile enfekte olma olasılığı %70 daha az ve ciddi Covid-19 belirtileri ile 

hastaneye yatırılma olasılığı %90 daha azdır. 
 

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 

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. 

 

 
 


