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À partir du 15/07/2022, ce courrier sera disponible en plusieurs autres langues :
15/07/2022 tarihinden itibaren bu yazı diğer birçok dilde mevcut olacaktır: 

coronavirus.brussels/traductions

<Voornaam> <naam>
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer>

<Postcode> <Gemeente>

AŞIYA DAVET:  
COVID-19 HATIRLATMA DOZU

Ruimte Barcode

Sayın Hanımefendi/Beyefendi,

Epidemiyolojik göstergeler hem ülkemizde hem de çeşitli Avrupa ülkelerinde mevcut durumda artış eğilimi sergilemektedir. Hasta-
neye yatış sayıları kontrol altında olmaya devam etmektedir. Artık savunmasız kişilerin kendilerini Covid-19’un şiddetli varyantlarına 
karşı mümkün olduğunca korumaları ve tedavi imkanlarının sürekliliğini sağlamak için hastaneler üzerindeki baskının sınırlı olması 
önem taşımaktadır. 

Savunmasız kişilerin birden fazla birden fazla kişiyle temas halinde olurken FFP2 maskesi takmaya devam etmeleri ve aşı program-
larını tamamlamalarını tavsiye etmekteyiz.

Son yapılan çalışmalar Covid-19 aşısının etkinliğinin özellikle savunmasız kişiler başta olmak üzere zaman içerisinde azaldığını 
göstermektedir. Bu nedenle, ciddi sağlık sorunları veya Covid-19 kaynaklı olası hastaneye yatış durumlarından kaçınmak için bağı-
şıklığın sürdürülmesi son derece önem taşımaktadır.

Conseil Supérieur de la Santé [Yüksek Sağlık Konseyi]’nin kanaatine göre, savunmasız kişiler için hatırlatma aşı dozu yapılması 
mümkündür.  Bu nedenle, yetkili makamlar yeni hatırlatma dozu ile bu grup için Covid-19 aşı programının genişletilmesine karar 
vermiştir. 

Bu bağlamda ve aşı hakkındaki son tavsiyelere dayalı olarak, savunmasız kişiler grubunda yer aldığınız için, 
sizleri Covid-19 hatırlatıcı dozunu yaptırmaya davet ediyoruz.  

 ●  Bağışıklığı zayıf kişiler için: Henüz yaptırmadıysanız, son aşı dozunuzdan 3 ay sonra, dördüncü dozunuzu yaptırabilirsiniz.
 ● Dinlenme merkezi veya bakım evlerinde kalıp kalmadıklarına bakılmaksızın 80 yaş ve üzeri kişiler (veya 1942 ve sonrası 

doğumlular): son aşı dozunuzdan 3 ay sonra, dördüncü dozunuzu yaptırabilirsiniz.
 ●  İlk aşı tercihi olarak J&J seçen kişiler için, bu üçüncü aşınızı da içerecektir.

Hatırlatma dozu ücretsiz olup zorunlu değildir. Bu aşının faydaları/risklerini değerlendirip sizleri bilgilendirmek için aşı merkezinde bir 
hekim mevcut bulunacaktır.

İdeal olarak, hatırlatma dozunuzu MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK yaptırmalısınız. 

Ayrıca, daha riskli kış aylarında size azami koruma sağlaması adına önümüzdeki sonbahar aylarında ilave bir hatırlatıcı doz yap-
tırmanız gerekebilir. Bu ilave hatırlatma doz için de zaman aralığı 3 ila 4 aydır. Bu nedenle, mevcut durumda tavsiye edilen aşınızı 
ertelememeniz çok önemlidir.

Hatırlatma dozunu nerede yaptırabilirim?

Bir aşı merkezinde, sağlık kuruluşunda ve tıp merkezlerinde veya Covid-19 aşısı sunan aile sağlık merkezleri ve eczanelerde hatır-
latma dozunu yaptırabilirsiniz. 

Son aylarda bazı aşı noktalarının kapanmış olduğunu hatırlatmak isteriz. Aşı noktaları ve açılış saatleri hakkında daha fazla bilgi için  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

 ● Yatağa bağlı kişiler evde aşı imkanı için aile sağlığı merkezi ile iletişime geçmelidir. 
 ● Dinlenme merkezi veya bakım evinde kalıyorsanız, buralarda görev yapan kişiler aracılığıyla aşı prosedürü hakkında bilgi-

lendirileceksiniz.
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Brüksel, xx / xx / 2022  

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


(*) Bazı durumlarda, bu davetiyeyi göz ardı edebilirsiniz:   
1  Halihazırda hatırlatma dozunu yaptırmışsanız
2  Hatırlatma dozu için randevu oluşturmak üzere halihazırda gerekli adımları atmışsanız ve son aşı dozunuz üzerinden yete-

rince uzun bir bekleme döneminden geçtiğinizi kanıtlayabiliyorsanız. Hatırlatma dozu randevunuz sırasında uygulanabilme-
sini sağlamak için bu bilgilerin doğrulanması gerekmektedir. Tıbbi açıdan, son aşı dozunuz ile hatırlatma dozunuz arasında 
gerekli bekleme süresine uymanız tavsiye edilmektedir. Bu bekleme süresine uymamanız durumunda, hatırlatma dozunuz 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, bu daveti aldıktan sonra yeni bir randevu oluşturmanız gerekecektir.

Aşı randevunuza gelmek için ücretsiz ulaşım imkanı    
STIB (Brüksel Topluluklar arası Ulaştırma Şirketi) sayesinde, tramvay, metro veya otobüs ile aşı merkezine ücretsiz olarak ulaşım 
sağlayabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için, Bruvax randevunuzu oluştururken veya çağrı merkezini arayarak bu hususu belirtiniz.
Ayrıca, bilgi için bulunduğunuz yerin belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bazı belediyeler aşı merkezine ücretsiz ulaşım imkanı 
sunmaktadır.
Karşılıklı sigorta şirketleri de kısıtlı hareket imkanına sahip kişiler için ulaştırma hizmetleri sunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi 
için karşılıklı sigorta şirketinizin İnternet sitesini ziyaret ediniz.
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Kişisel verileriniz, 24 Aralık 2020 tarihli COVID-19’a karşı aşılarla ilgili verilerin kaydedilmesi ve işlenmesi hakkındaki Kraliyet Kararnamesi çerçevesinde sadece yetkili 
makamlar ve bu davetiyeyi düzenleyenler tarafından kullanılabilecektir.

* Toon Braeye, Joris Van Loenhout, Ruben Brondeel, Veerle Stouten, Pierre Hubin, Matthieu Billuart, Jenny Chung, Mathil Vandromme, Chloé Wyndham-Thomas,  
Koen Blot, & Lucy Catteau. (2022). COVID-19 Vaccine effectiveness against symptomatic infection and hospitalization in Belgium, July 2021-APRIL 2022. Medrixiv. 

https://doi.org/10.1101/2022.05.09.22274623

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

Randevu oluşturmama gerek var mı?
Bir aşı merkezi veya eczanede hatırlatma dozunuzu yaptırmak isterseniz, ulusal kayıt numaranız veya BIS numaranızla birlikte

 ● aşağıda belirtilen randevu platformu üzerinden veya https://bruvax.brussels.doctena.be
 ●  02/214.19.19. numaralı Çağrı Merkezini arayarak önceden randevu almanız tavsiye edilmektedir.

Aşı randevunuzu oluşturduktan sonra, e-posta veya SMS ile bir onay mesajı alacaksınız. Bu şekilde randevu oluşturduğunuzdan 
emin olacak ve uygulama merkezinde sıra beklemeyeceksiniz.

Pratik bilgiler
 ●  Kimlik kartınız, bu davetiye ve aşı sertifikanız (Covidsafe uygulamasında veya masante.belgique.be adresinden alabilirsiniz) 

veya aşı kartınız (aşı merkezinde alınan) gibi son yaptırmış olduğunuz aşıyı gösteren kanıtınızı yanınızda bulundurun.
 ● Aşı yaptırdıktan sonra 15 dakika gözlem altında olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 ● Maskenizi takın.
 ● Rahat ve üzerinizi sarmayan kıyafetler giyin: aşı üst kol bölgesine uygulanacaktır.
 ● Yardıma ihtiyacınız yoksa tek başınıza gelin.
 ● Covid-19 semptomlarınız varsa veya hasta hissediyorsanız randevunuzu erteleyin.
 ● Test sonucunuz Covid-19 pozitif gösteriyorsa, sadece pozitif test sonucunu aldıktan 14 gün sonra ve semptom göstermediğiniz 

zaman aşı olabilirsiniz.

Pour toutes vos questions concernant la vaccination, veuillez contacter le centre d’appel au 02/214.19.19.

Saygılarımızla,

 
 
Dr. Uwe Ehrentreich
Doktor - Hijyen müfettişi
Birleşik ve Eşit Düzeyde Sorumlu Departmanlar - Ortak Topluluk Komisyonu 

Covid-19 ile mücadelede aşı çok önemlidir
Hatırlatma dozu sonrasında, hastaneye yatış gerektiren Covid-19’un şiddetli varyantlarına karşı %87 oranında koruma  

elde edersiniz (Toon Braeye vd., 2022)*. İlave bir hatırlatma dozu veya dördüncü doz bu koruma kapsamına katkıda bulunur.
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