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COVID-19 AŞI KAYDI 
Kompakt Bilgi

COVID-19 aşısı için kayıt mı olmak istiyorsunuz? Bunun için lütfen -www.ooe-impft.at- web sayfasına girin ve 
ilk önce „Impftermin“ (aşı randevusu) ardından da „Jetzt Impftermin buchen“ (aşı randevunuzu şimdi alın) 
tuşuna basınız. 

1. Bilgilerinizi girin, girdiğiniz bilgileri tekrar kontrol edin. Daha sonra kaydınızı tamamlamak için “Weiter“ 
(ileri) tuşuna tıklayın.

2. Boş randevu tarihleri olan bir aşı yeri seçin ve “Weiter“ (ileri) tuşuna tıklayın.

3. Size uygun olan randevu tarihini seçin. Yapılan her randevunun yanında, o gün için kullanılacak olan aşıyı 
da görebilirsiniz. Daha sonra, bilgilerinizi, - örneğin e-posta ve telefon numarası gibi - tekrardan gözden 
geçirin.

4. Verilerinizin KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) beyanına uygun olarak kullanılmasını kabul edin 
ve „Reservierung abschließen“ (aşı kaydını tamamla) tuşuna tıklayın.

5. Başarılı bir şekilde aşı randevunuzu aldınız. Aşı randevusu ile ilgili tüm bilgileri içeren randevu onayını 
e-posta ile alacaksınız. Randevu onayının tarafınıza ulaşması bazen zaman alabilmektedir. Eğer herhangi 
bir onay gelmezse, lütfen spam klasörünüzü de kontrol edin. Bunun yanı sıra, size ekte ayrıca bir bilg-
ilendirme formu da gelecektir. Lütfen bu formu doldurup, imzalayın ve aşıya gelirken yanınızda getirin. 

(Eğer önemli bir nedenden dolayı aşı randevusuna gelemezseniz, size gönderilen onay 
mailinde belirtilen Stornobutton (iptal butonu) ile randevunuzu iptal edin ve yeni bir ran-
devu alın. Birden fayla kayıt yapılamaz).

Lütfen aşı randevunuz için seçmiş olduğunuz aşı istasyonuna (yerine) zamanında gelin 
(bkz. randevu onayı e-postanız) ve aşı için aşağıdaki belgeleri yanınızda getirin:

• Fotoğra� ı bir kimlik belgesi (pasaport, ehliyet)

• Aşı serti� kası (eğer varsa)

• Sosyal sigorta numarası (örneğin, e-card). Bu, elektronik aşı serti� kası için gereklidir.

•  Bilgilendirme Formu (doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir).

Lütfen aşı randevunuzun onayını da beraberinizde getirin.

Size aşı yapacak olan doktoru, mevcut hastalıklarınız ve bilinen alerjileriniz hakkında lütfen bilgilendirin. Eğer 
varsa alerji kartınızı gelirken yanınızda getirin.

Aşı yerine müracatınızda kişisel bilgileriniz kontrol edilecek ve hemen akabinde, görevli doktor sizinle aşı 
öncesinde bilgilendirme amaçlı bir konuşma yapacaktır. Daha sonra aşınız yapılacaktır.

Aşınızı olduktan sonra, lütfen size gösterilen bekleme yerinde yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin. Herhangi bir 
yan etki veya alerjik reaksiyon meydana gelmesi halinde, görevli sağlık personelimiz duruma hemen müda-
hele edebilmek için orada bulunmaktadırlar.

Aşı yerinden ayrılmadan önce, aşı serti� kanıza yapılan aşı kaydedilecektir.

Önemli! Aşı randevunuza mutlaka zamanında geliniz.
Eğer önemli bir nedenden dolayı aşı randevusuna gelemezseniz, size gönderilen onay mailinde belirtilen 
„Storno“ (iptal butonu) ile randevunuzu iptal edin ve yeni bir randevu alın. Birden fayla kayıt yapılamaz.

Kaydınız ancak Avusturya`ya ait bir sigorta numaranızın olmasıyla 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. 

Konuyla ilgili sorularınızın olması durumunda, bunları lütfen öncesinde aile hekiminizle açıklığa kavuşturun.

www.land-oberoesterreich.gv.at


