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Bu mektup, diğer birçok dilde mevcuttur. 
This letter is available in several other languages. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 

COVID-19 AŞISI İÇİN DAVETİYE 
 
Sayın İlgili,  
 
Covid-19 virüsüne karşı azami şekilde korunmayı garanti altına almak için, aşı yaptırılması 
önerilmektedir. Bu mektup, sizi Covid-19 aşısı yaptırmaya davet amacı taşımaktadır. Hâlihazırda aşı 
olduysanız, bu, artık ek bir doz için uygun olduğunuz anlamına gelir. Bu mektubu iyi sakladığınızdan 
emin olunuz. Aşağıda aşınızla ilgili tüm önemli pratik bilgileri bulabilirsiniz. Aşı gönüllük esasına dayalı 
olup tamamen ücretsizdir.  
 
Aşı olmak için nereye gidebilirsiniz?  
Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki aşı merkezlerinden birine gidebilirsiniz. Bunlar 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ adresinde 
bulunan interaktif harita aracılığıyla görüntülenebilir. Queen Astrid Askeri Hastanesi hariç tüm aşı 
merkezlerine randevusuz gidilebilmektedir. 
 
Randevu almak zorunlu mu?       
16 yaşından itibaren (Reine Astrid Askeri Hastanesi hariç) randevu almak zorunlu değildir, ancak 
hemen aşı olmak ve çok uzun bekleme sürelerinden kaçınmak istiyorsanız randevu almanızı öneririz. 
 
Bru-vax'ta yayınlanan listede yer alan aşı merkezleri ve bazı saha şubeleri için randevu alınabilir. 
 

 
Randevunuzu ertelemeniz mi gerekiyor? 
02/214 19 19 numaralı telefondan Brüksel Bölgesinin çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.  
 
Başka sorularınız mı var veya aşı olmakta tereddüt mü ediyorsunuz? 
Doktorunuza ya da eczacınıza danışın veya www.coronavirus.brussels/fr adresini ziyaret edin. 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
Nathalie Noël 
Yönetici Memur - Birleşik Kolej Hizmetleri  – Ortak Topluluk Komisyonu  

Randevu nasıl alınır?   

• Çevrimiçi rezervasyon platformu Bru-vax.brussels üzerinden randevu alabilirsiniz.  

• 02/214.19.19 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. 
Bu numaraya Pazartesiden Cumaya 09:00 ile 17:30 saatleri arasında ve Cumartesi-Pazar ise 
10:00 ile 17:30 saatleri arasında ulaşılabilir.  

Bu adımlar sonrası, randevunuzun teyidi size SMS olarak iletilecektir. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
http://www.bru-vax.brussels/
http://www.coronavirus.brussels/fr


Randevu günü ne yapmalısınız?  
 

• 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. 

• Aşı merkezleri, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için erişilebilir durumdadır. Tesis bünyesinde, 
gerektiğinde ve farklı dillerde size eşlik etmek üzere yetkili kişiler hizmetinizdedir. 

• Yaptırdığınız Covid-19 testi pozitif çıktıysa: 
o herhangi bir hastalık belirtisi göstermediyseniz, pozitif test sonucunu aldıktan sonra en 

erken  iki hafta içinde, 
o veya hastalık belirtilerinin kaybolmasından iki hafta sonra aşı için başvurabilirsiniz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Bu çağrıyı bazı durumlarda görmezden gelebilirsiniz:   

1. Tüm aşılarınızı yaptırdıysanız. 

2. Yaptırdığınız son aşı dozundan bu yana gerekli asgari süreyi geçirmiş ve hatırlatma aşı dozu 

randevusu almak için zaten inisiyatif aldıysanız. Tıbbi açıdan bakıldığında, son aşınız ile hatırlatma 

dozu arasında geçmesi gereken süreye uyulması önerilmektedir. Bu süreye uyulmadığı takdirde, 

hatırlatma dozunuz yapılmayacaktır. Bu durumda yeni bir randevu almanız gerekecektir.  
3. Bir malik olarak bir konut topluluğunun veya kolektifinin parçasıysanız. İkamet ettiğiniz kurum içinde 

aşı olacaksınız. Kurum yönetimi, aşı olmanız için gerekli düzenlemeleri sağlayacaktır.  

 

18 yaşından küçükler, aşı merkezine yalnız gidebilirler mi? 
 
5 ile 15 yaş arası: 
Bu kişiler aşı merkezine bir ebeveyn veya vasinin refakatinde gitmelidir. 
Ebeveyn onayı: Ebeveyn veya vasi onayı 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.  
 
16 ile 17 (dâhil) yaş arası: 

Bu kişiler aşı olmaya kendileri karar verebilirler. Ebeveyn(ler)i/vasi(ler)i veya doktorları ile 
görüşmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, tüm sorularını seçtikleri aşı merkezinde yetkili bir kişiye sorma 
imkânı bulacaklardır. Bu kişiler aşı merkezine ebeveyn(ler)i/vasisi yanlarında olmadan gelebilirler.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aşı konusunda güvenilir, faydalı ve pratik bilgiler sunan birkaç web sitesi bulunmaktadır: 
www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-coronavirus.be/fr/vaccination - 
www.jemevaccine.be.  

 
Aşı, Covid-19 ile mücadelede önemli bir araçtır.  

 
Birincil aşılama (ilk 2 doz), Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış riskini %70, ek doz ise %93 oranında 

azaltır.  
 
 
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.  
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