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COVID-19 AŞI KAYDI 
Kompakt Bilgi

COVID-19 aşısı için kayıt olmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için lütfen -www.ooe-impft.at-web sayfasını açın ve 
“Zur Buchung eines Impftermins hier klicken“ (aşı randevusu almak için buraya tıklayın) butonuna basınız

1. Öncelikle bilgilerinizi girin, girdikten sonra bu bilgileri tekrar kontrol edin. Bilgilerinizin, Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu (KVKK) uyarınca işlenmesini kabul edin ve 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. Randevu tarihlerinin yanında, o gün için kullanılacak olan aşıyı da göre-
bilirsiniz. Daha sonra, e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerinizi tekrardan gözden geçirin.

4. Verilerinizin KVK beyanına uygun olarak işlenmesini kabul edin ve „Reservierung abschließen“ (aşı kaydını 
tamamla`yı) tıklayın.

5. Başarılı bir şekilde aşı randevunuzu aldınız ve aşı randevusu ile ilgili tüm bilgileri içeren randevu onayını 
e-posta ile alacaksınız. Randevu onayının tarafınıza ulaşması biraz zaman alabilmektedir. Eğer herhangi bir 
onay gelmezse, lütfen spam klasörünüzü de kontrol edin. Bunun yanı sıra, size ayrıca ekte bir bilgilendirme 
formu da gelecektir, lütfen bu formu doldurup, imzalayın ve aşıya gelirken yanınızda getirin. 
(Eğer önemli bir nedenden dolayı aşı randevusuna gidemezseniz, randevunuzu size gönderilen onay mailinde 
belirtilen „iptal butonu“ ile randevunuzu iptal edin ve yeni bir randevu alın. Çifte kayıt yapılamaz.)

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

• Fotoğraflı kimlik belgesi (pasaport, ehliyet)

• Aşı sertifikası (varsa)

• Sigorta numarası (örneğin: e-card)  
 Bu elektronik aşı sertifikası için gereklidir.

• Bilgilendirme Formu  (doldurulmuş ve imzalanmış olarak)

 Lütfen aşı randevunuzun onayını da yanınızda getirin.

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

Aşı yerine müracatınızda, aşı için kaydolurken verdiğiniz kişisel veriler kontrol edilecek ve hemen akabinde görevli 
doktor sizinle aşı öncesinde bilgilendirme amaçlı bir konuşma yapacaktır. Sonrasında aşınız omzunuza yapılacak-
tır.

Aşınızı olduktan sonra, lütfen size gösterilen bekleme yerinde yaklaşık 20 dakika bekleyin. Herhangi bir yan etki 
veya alerjik reaksiyon meydana gelmesi durumunda, sağlık personelimiz  duruma hemen müdahele edebilmek 
için orada bulunmaktadırlar.

Aşı istasyonundan ayrılmadan önce, kaydınız aşı sertifikanıza yapılır.

Önemli! Aşınızı olmaya mutlaka zamanında gelin.

Eğer önemli bir nedenden dolayı aşı randevusuna gidemezseniz, randevunuzu size gönderilen onay mailinde 
belirtilen „Stornobutton” (iptal butonu) ile randevunuzu iptal edin ve yeni bir randevu alın. Çifte kayıt yapıla-
maz.

Kaydınız ancak Avusturya`ya ait bir sigorta numaranızın olmasıyla mümkündür. Diğer tüm durumlarda ise, buer-
gerservice@ooe.gv.at adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-mail yollayarak randevu talebinde bulunabilirsiniz: 
Adınız ve soyadınız, ilçe, posta kodu, şehir, sokak, doğum tarihi, telefon numarası ve e-posta adresi.

Konuyla ilgili başka sorularınız varsa, bunları ihtiyaç dahilinde aile hekiminizle önceden açıklığa kavuşturmanız 
gerekmektedir.

www.land-oberoesterreich.gv.at
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