
  

 

Vanaf 05.09.2022 zal deze brief in verschillende andere talen 
beschikbaar zijn:   

 
05.09.2022 tarihinden itibaren bu mektup diğer dillerde de 
yayınlanacak:  

   
coronavirus.brussels/vertalingen  

Barkot Alanı  
  

<Voornaam> <Naam>  
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer>   

<Postcode> <Gemeente>  
  

Brüksel, xx.xx.2022  

AŞI DAVETİ   
COVID-19 SONBAHAR HATIRLATMA DOZU  
 

Sayın hanımefendi/beyefendi, 

 

Önümüzdeki kış yaşanabilecek olası bir salgın dalgasına karşı koruma sağlamak üzere Bakanlıklar Arası (IMC) Halk Sağlığı 
Konferansı; Yüksek Sağlık Konseyinin ve Aşı Görev Gücünün verdiği tavsiyeler doğrultusunda Eylül başından itibaren COVID-
19 sonbahar hatırlatma dozu sunmaya karar verdi.  
 
Yapılan son bilimsel araştırmalar, başta en riskli gruplar olmak üzere COVID-19 aşılarının etkinliğinin zamanla azaldığına 
işaret etmekte. Bu nedenle, COVID-19’un yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarından veya hastaneye yatıştan kaçınmak için 
bağışıklığın korunması büyük önem teşkil etmektedir. 

 

Bu aşı kampanyası aynı zamanda COVID-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısını ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaya yardımcı 
olacaktır. Böylece hem sağlık hizmetlerinin sürekliliği garanti altına alınacak hem de "normal" bir sosyal, kültürel ve ekonomik 

hayat sürmemiz sağlanacaktır.  Hatırlatma dozunda öncelik riskli gruplara verilecektir. 
 
Yukarıda belirtilen nedenlerle ve aşı konusunda yakın zamanda verilen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş ve üzeri kişiler, 

yüksek risk grubunda (tütün ve alkol kullanımı, obezite ve benzeri nedenlerle) yer alan 50 yaş ve üzeri kişiler ve belirli 

sağlık sorunları (kanser, kalp ve damar hastalıkları, solunum hastalıkları, solunum yolu bozuklukları, diyabet vb.) yaşayan 

18 yaş ve üzeri kişiler, son dozun üzerinden en az üç ay geçmiş olması koşuluyla en kısa zamanda hatırlatma dozunu 

yaptırmaya davet edilecektir. 

 Bu mektubun arkasında, bu aşı ve aşı randevusu alma hakkında tüm pratik ve faydalı bilgileri bulabilirsiniz. Bu aşı ücretsizdir 

ve zorunlu değildir.   
  
Ayrıca diğer bireysel ve kolektif koruma önlemlerinin uygulanması da önemle tavsiye edilir: el hijyeni, kalabalık yerlerde 
maske takma, kapalı mekânları havalandırma vb. Belirti görülmesi durumunda test yapma ve karantina zorunluluğu devam 
etmektedir. 
 
 Saygılarımla, 

(İmza)  
Dr. Nicolas Ledent   
Doktor-Sağlık Müfettişi  
La Commission communautaire commune- Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles  

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie- Belliardstraat 71, bus 1 - 1040 Brussel 

Kişisel verilerinizi sizi COVID-19 aşısına davet etmek için kullanıyoruz. Veri işleme; Federal Devlet, Flaman Topluluğu, Fransız 
Topluluğu, Almanca Konuşan Topluluk, Ortak Topluluk Komisyonu, Valon Bölgesi ve Fransız Topluluğu Komisyonu arasında 
12 Mart 2021 tarihinde imzalanan, COVID-19 aşılarına ilişkin bilgilerin işlenmesi konulu bir iş birliği anlaşmasıyla 
düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl adresine gidebilir veya 02 214 19 19 numaralı 
çağrı merkezimizle görüşebilirsiniz.  

https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl


Brüksel Başkent Bölgesi'nde Aşı  
 

Hatırlatma dozunu nerede yaptırabilirim? (12 Eylül’den itibaren) 
 

 Bir aşı merkezinde  (Pacheco, Molenbeek, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe)  
 Belirli sağlık evlerinde ve sağlık merkezlerinde  
 Aşı kampanyasına katılan eczanelerde  
 Aşı kampanyasına katılan aile hekimlerinin muayenehanelerinde  

 
Aşı yaptırabileceğiniz yerlerin listesi ve çalışma saatleri https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-
ik-me-laten-vaccineren/ adresinde bulunabilir.  

 

 Yatalak kişiler aşıyı evde yaptırmak üzere aile hekimleriyle iletişim kurabilir. 
 Huzurevi sakinleri aşılama prosedürü hakkında bulundukları huzurevi tarafından bilgilendirilir.  
 Sağlık personeli istemeleri hâlinde çalıştıkları kurumda toplu aşı yaptırabilir.  

  
Randevu almam gerekli mi?  

 12 Eylül-30 Eylül 2022 tarihleri arasında aşı merkezleri, aile hekimleri, eczaneler ve benzerleri için randevu alınması 
zorunludur. 

 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren aşı randevusuz olarak sadece aşı merkezlerinde yaptırılabilir. 

 
Randevu almak için ulusal kayıt numaranızı (veya NIS ya da BIS numaranız) kullanın: 

 https://bruvax.brussels.doctena.be  adresi üzerinden rezervasyon platformu aracılığıyla.  

 02 214 19 19 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz çağrı merkezi aracılığıyla.   
Bir onay e-postası veya onay SMS’i gönderilir.  

  
Yanıma hangi belgeleri almam gerekiyor? 

 Kimliğiniz 

 Davet mektubunuz 

 Uygulanan son dozunuzun kanıtı (aşı kartı, kâğıt aşı sertifikası, CovidSafe uygulaması, mijngezondheid.belgie.be vb.)     
  
Hangi pratik bilgileri göz önünde bulundurmalıyım?  
Yeterince zaman ayırın ve aşıdan sonra gözlem için 15 dakika daha beklemeniz gerektiğini unutmayın.  
 Maske takın.  
 COVID-19 belirtileri gösteriyorsanız veya kendinizi hasta hissediyorsanız randevunuzu erteleyin. COVID-19 testinizin 
pozitif çıkması durumunda, bu testin ardından aşı için en az 14 gün beklemeniz ve bu sürenin ardından herhangi bir belirti 
göstermemeniz gerekir. 

  

Aşı yaptıracağım yere nasıl ulaşabilirim?     
MIVB sayesinde aşı yaptıracağınız yere tramvay, metro veya otobüsle ücretsiz olarak gidebilirsiniz. Bu imkândan yararlanmak 
istiyorsanız Bru-Vax veya çağrı merkezi üzerinden randevu alırken bunu belirtmeniz gerekmektedir.  
Bazı sağlık sigortaları, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için ulaşım hizmeti sunmaktadır. Ayrıca bazı belediyeler, ileri yaştaki 
sakinler için ulaşım hizmeti vermektedir.  

  
Başka sorularınız mı var? 02 214 19 19 numaralı telefondan çağrı merkeziyle iletişime geçebilirsiniz. 

  
  

https://coronavirus.brussels 
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