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Neden aşı olmalısınız?
Aşı, sizi COVID-19 hastalığına ağır şekilde yakalanmaktan korur.

COVID-19 AŞISI  - Kompakt Bilgi

Aşı nasıl etki eder?
The vaccine causes your body to produce antibodies. These antibodies protect you from becoming seriously ill 
when you have contact with new Corona viruses (SARS-CoV-2). None of the vaccines actually contains a virus 
(SARS-CoV-2). This means you cannot be infected with COVID-19 by the vaccine.

Aşı güvenli midir?
Evet. Aşının güvenirliği test edilmiş olup, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından da onaylanmıştır. Aşı, diyabet, yüksek 
tansiyon, kalp hastalığı ve astımı olan kişiler için de güvenlidir.

Kimler aşı olabilir? 
Avusturya’da yaşayan veya çalışan (buna günü birlik çalışmaya gelenler de dahil) 5 yaşını doldurmuş herkes, Avusturya 
sosyal sigorta numarası olmasa bile aşı olabilir. Hamileyseniz, önceden bir rahatsızlığınız varsa veya sağlık riskiniz yük-
sekse, aşıyla ilgili doktorunuzla görüşünüz.

Daha önce COVID-19 geçirmenize rağmen aşı olmanız gerekir mi?
Ulusal Aşı Komitesi aşının, PCR testiyle saptanan SARS-CoV-2 enfeksiyonundan 6  sonra yapılmasını önermektedir. 
Mevcut bilgi düzeyine göre, bu durumda yapılacak olan bir aşı tamamen yeterlidir. Laboratuvar testiyle kanıtlanmış 
olan enfeksiyonu atlatan kişilerle yapılan araştırmalar, bir doz aşının, enfeksiyon geçirmemiş kişilere yapılan iki doz 
aşıyla aynı koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

COVID-19 aşısının yan etkileri var mı? 
Aşı, vurulduğu yerde ağrı veya kızarıklık, bunun yanı sıra baş ağrısı, ateş ve kas krampları gibi oldukça yaygın olan 
yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yan etkiler, vücudun normal bir reaksiyonu olup, genellikle birkaç gün içinde 
geçmektedir. Aşıdan sonra, herhangi bir alerjik reaksiyon olmadığından emin olmak için sağlık personeli tarafından 
yaklaşık 20 dakika gözlem altında tutulacaksınız.

Aşı randevusunu nasıl alabilirsiniz?
Randevu için internette www.ooe-impft.at web sayfasına girin ve „Impftermin“ (aşı randevusu) ardından da „Jetzt 
Impftermin buchen“ (aşı randevunuzu şimdi alın) tuşuna tıklayın. Verilerinizi girdikten sonra, Yukarı Avusturya 
genelindeki boş olan aşı randevularından size uygun olan bir randevuyu seçebilirsiniz. Daha sonra size e-posta ile 
randevu onayı gelecektir. Bu onayı aşı randevusuna gelirken yanınızda getirin. Randevu ancak Avusturya sosyal 
sigorta numaranız olması halinde mümkündür. Diğer tüm durumlarda ise, buergerservice@ooe.gv.at adresine, 
içerisinde - adınız ve soyadınız, ilçe, posta kodu, şehir, sokak, doğum tarihi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi 
– bilgilerinizin bulunduğu bir e-posta yollayarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Aşıya gelirken getirmeniz gereken nelerdir?
• Fotoğra� ı bir kimlik (pasaport, ehliyet)

• Aşı serti� kası (eğer varsa)

• Sosyal sigorta numarası (örneğin, e-card). Bu, elektronik aşı serti� kasına kayıt için önemlidir!

• Bilgilendirme formu (doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir). Bu formu www.sozialministerium.at/
Corona-Schutz-impfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html adresinde bulabilir-
siniz.

Lütfen size aşı yapacak olan doktoru, mevcut hastalıklarınız ve bilinen alerjileriniz hakkında bilgilendirin. Eğer varsa 
alerji kartınızı gelirken yanınızda getirin. Konuyla ilgili sorularınız varsa, lütfen bunları daha önce aile hekiminizle 
açıklığa kavuşturun.

COVID-19-aşısı ile ilgili daha fazla bigiyi www.ooe-impft.at adresinden edinebilirsiniz.

www.land-oberoesterreich.gv.at


