
 

Bu mektup, 18/01/2022 tarihinden itibaren diğer birçok dilde mevcut olacaktır. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Konu : 5-11 yaş arası çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına ilişkin bilgilendirme mektubu 

Sayın Ebeveyn(ler), Sayın Vasi, 

Sevgili <çocuğun adı>, 

 

Bu mektup ile Covid-19'a karşı aşılamanın artık 5 ila 11 yaş arası çocuklar için başladığını bildirmek 

istiyoruz. 

Bu karar, Üst Sağlık Konseyi ile Biyoetik Danışma Komitesi'nin olumlu görüşleri ve Avrupa İlaç Ajansı 

onayı sonrası alınmıştır. Bu Pfizer pediatrik aşının çocuklar için güvenli ve etkili olduğu bilimsel olarak 

kanıtlanmıştır. Zaten dünyanın birçok ülkesinde de çocuklara uygulanıyor. 

 

Çocuğunuza aşı yaptırmanın ana nedenleri nelerdir?  

• Aşı, çocuğunuzu Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalığa karşı korur. Aşı, ciddi hastalanma 

riskini azaltır. Aşılanma, aşı yaptırmamaya kıyasla yeni varyantlara karşı daha fazla koruma sağlar. 

Aşı sonrası elde edilen bağışıklık da Covid-19 virüsü ile enfeksiyondan sonra oluşan bağışıklığı 

kıyasla daha kuvvetli ve daha uzun ömürlüdür. Bu bireysel fayda, belirli hastalıkları olan veya eşlik 

eden sağlık sorunları olan çocuklar için daha da önemlidir. Bu yüzden de onlara aşı tavsiye edilir. 

  

• Aşı, enfekte olan sayısını ve dolayısıyla karantina vakalarını azaltır. Bu, çocukların hayatlarının 

daha az kesintiye uğrayacağı ve huzur içinde oynamaya, spor yapmaya ve okula gitmeye devam 

edebilecekleri anlamına gelir. Bu onların refahını ve gelişim olanaklarını teşvik eder. 

 

• Aşı, genel itibarıyla virüsün toplumdaki dolaşımını azaltmada faydalıdır. Çocuklar kolayca enfekte 

olur. Şu anda çocuklarda enfeksiyon riski toplam nüfustaki riskin iki katından fazladır. Aşılanma, 

topluluk bağışıklığına katkıda bulunur ve en savunmasız insanları korur. Örneğin, yaşlı bir kişiyle 

veya sağlık sorunları olan bir kişiyle yaşıyorsanız, çocuğunuz sık sık büyükanne ve büyükbabasıyla 

kalıyorsa veya çok seyahat ediyorsanız, aşı son derece yararlıdır. 

 

Çocuklar için Covid-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşılır? 

• Herhangi bir sorunuz varsa, aile hekiminiz, çocuk doktorunuz veya eczacınızla iletişime 

geçmenizi rica ederiz. Aile hekiminiz yoksa 1710 telefon numarasını arayabilirsiniz. Bu, 

Brüksel'de ikamet eden, aile hekimi olmayan ve tıbbi görüş almak isteyen kişilere yönelik özel 

bir numaradır.  



• Aşılanma konusunda güvenilir, faydalı ve pratik bilgiler sunan birkaç web sitesi de 

bulunmaktadır: www.coronavirus.brussels- www.vaccination-info.be - www.info-

coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be.  

Bu siteler, birçok yanlış bilgi veya söylenti içeren sosyal medya kanalarına nazaran tercih 

edilmelidir. 

• Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı'nın web sitesinde aşının kendisi ve olası yan etkileri 

hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19  

 

Aşı ücretsiz mi? 

Evet, Covid-19 aşısı tamamen ücretsizdir.    

 

Çocuğunuzun kaç doz aşı olması gerekmektedir? 

5 ila 11 yaş arası çocuklara 21 gün arayla iki doz Pfizer pediatrik aşı yapılacaktır. Aşı çocuklar için 

uyarlanmıştır. Aşının ikinci dozu çok önemlidir, çünkü mevcut bilimsel bilgilere dayanarak çocuğunuz 

ancak iki doz aşı ile korunacaktır. 

 

Herhangi bir kontrendikasyon var mı? 

COVID-19 aşısın uygun olmadığı son derece az durum vardır. 

Daha önceki bir aşıdan sonra veya başka nedenler sonucu, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir 

alerjik reaksiyon meydana geldiyse, bu, aşının tavsiye edilip edilmediğini kontrol etmek için ilgili aile 

hekime bildirilmelidir. 

 

Aşının yan etkileri var mı? 

5-11 yaş arası çocuklarda aşı sonra en sık görülen yan etkiler, 12 yaş ve üzeri kişilerde görülenler ile 

benzerdir. Bunlar, enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişme veya kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları 

veya titreme olabilir. Bu olası yan etkiler genellikle hafif veya orta düzeydedir ve aşıdan sonra birkaç 

gün içerisinde azalır. 

Dünya çapında 5-11 yaş arası geniş çocuk nüfuslarında aşılamayı değerlendirmek için çalışmalar 

yürütülmektedir ve yürütülmeye devam edecektir. Aralık 2021 itibarıyla 4 milyondan fazla doz 

uygulanmıştır ve şimdiye kadar 5-11 yaş arası çocuklarda ciddi bir yan etki bildirilmemiştir. 

 

5-11 yaş arası çocukların aşılanması için ebeveynlerin veya vasinin onayı ve refakati gerekli midir? 

Evet, ebeveyn veya vasi onayı ve ayrıca refakati gereklidir. 

Ortak bir karar vermek için, ortak ebeveynlik durumunda diğer ebeveyn/vasi ile önceden mutabık 

kalınız. 

Aşı merkezine gelindiğinde, refakat eden ebeveyn/vasiden sözlü onay istenecektir. 

 

Çocuğunuzla Covid-19 aşısını nasıl konuşabilirsiniz?  

Çocuğunuzla önceden ve sakin bir ortamda aşı hakkında konuşmanız tavsiye edilir. Aşı bir korku ya da 

çekişme konusu haline gelmemelidir. 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


Bu bağlantı, çocuğunuzla Covid-19 aşısı hakkında konuşmak için bazı araçlara erişim sağlamaktadır: 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-

covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/ 

 

Çocuğunuza nerede aşı yaptırabilirsiniz?  

Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki aşı yerleri çocuklar için uygundur. Çocukların aşılanmasıyla ilgili soruları 

yanıtlamak için her zaman bir doktor bulunacaktır.  

Çocuğunuza aşağıdaki yerlerde aşı yaptırabilirsiniz:  

• Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek (Askeri Hastane), 

Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) ve Anderlecht (RSCA) aşı merkezleri. 

• Çocuğunuzun belirli bir hastalığı veya eşlik eden sağlık sorunları varsa, çocuk doktorunuz veya 
aile hekiminiz ile görüşmeniz önerilir. 

Çocuklar için aşı yaptırılabilecek yerler hakkında daha fazla bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

Bununla birlikte aşı ile ilgili tüm sorularınız için 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezimizi de 
arayabilirsiniz.   
 
Randevu almak gerekiyor mu?      
 
Aşı merkezinde çok uzun bekleme sürelerinden kaçınmak için, önceden randevu almanız tavsiye edilir. 

• Çevrimiçi rezervasyon platformu bru-vax.brüksel üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu durumda, 
çocuğunuz NISS kodunu (= ulusal sicil numarası) veya BIS numarasını girmeniz gerekecektir. 

• Veya 02/214.19.19 numaralı telefondan da çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.  

Randevu aldığınızda, randevunuzun teyidi size iletilecektir. 
 
 
Yaralı bilgiler: 

• Çocuğunuzun ve velisi (ebeveyn/vasi) olarak kendi nüfus cüzdanlarınızı ve bu davet mektubunu 
veya randevu teyidinizi yanınızda getirin. Henüz Belçika kimlik kartı (veya kids-ID’si) olmayan 
çocuklar için, çocuğun Belçika pasaportunu veya çocuğunun adı taşıyan sağlık sigortası etiketini 
ya da ISI+ kartını getirebilirsiniz. Bu belgelerin geçerlilik süresini kontrol ediniz. 

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

• Ağız maskesi takın.  

• Çocuğunuz rahat kıyafetler giymelidir. Aşı üst kola yapılacaktır. 

• Siz veya çocuğunuz hastaysanız (38°C’;nin üzerinde ateş) gelmeyin. Bu durumda randevunuzu 
erteleyin. Aynı şekilde, siz veya çocuğunuz karantinadaysanız, randevunuzu karantina süresinin 
sonuna kadar erteleyin.  
Randevunuzu ertelemek için: bru-vax.brussels veya 02/214 19 19 numaralı telefonu arayın.  

 

Bu bilgileri okuduğunuz ve dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


 

Nathalie Noël        

Yönetici Memur - Birleşik Kolej Hizmetleri - Ortak Topluluk Komisyonu                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

Aşı, Covid-19 ile mücadelede önemli bir araçtır. Aşılanmış kişilerin Covid-19 virüsü ile enfekte olma 
veya ciddi Covid-19 belirtileri ile hastaneye yatırılma riski çok daha azdır. 
Yeni OMICRON varyantının ortaya çıkışı nedeniyle aşı yaptırılması tavsiye edilir. SAĞLIK 
ÖNLEMLERİNİ almaya ve COVID-19 VAKALARININ TARAMA ve İZLENMESİNE İLİŞKİN KURALLARA 
riayet etmek de esastır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye coronavirus.brussels adresinde 
ulaşabilirsiniz.  

 


