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COVID-19 aşısı - Kısa tanıtım

Neden aşı olmalısınız?
Aşı sizi COVID-19 ile ciddi şekilde hastalanmaktan korur.

Aşının etkisi nasıldır?
Aşı vücudunuzu antikor geliştirmesi için tetikler. Bu antikorlar, sizi yeni koronavirüse (SARS-CoV-2) maruz kalma 
durumunda ciddi şekilde hastalanmaktan korur. Aşıların hiçbiri virüs (SARS-CoV-2) içermez. Bu nedenle aşıdan 
dolayı COVID-19 kapma olasılığı yoktur.

Aşı güvenli mi?
Evet. Aşı, güvenlik açısından test edildi ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onay verdi. Aşı, diyabet, yüksek tansiyon, kalp 
hastalığı ve astımı olan kişiler için de güvenlidir.

Kimler aşı olabilir? 
Avusturya‘da yaşayan veya burada çalışan 12 yaşın üzerindeki tüm kişiler 
(örneğin, iş icabı günlük seyahat edenler), Avusturya sosyal güvenlik numarası olmasa bile. 
Hamileyseniz, rahatsızlığınız varsa veya sağlık riskiniz yüksekse, aşıyı doktorunuzla görüşmeniz tavsiye edilir.

COVID-19 aşısının yan etkileri var mı?
Aşı, enjeksiyon bölgesinde ağrı veya kızarıklık oluşmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra baş ağrısı, ateş ve kas 
kramplarına neden olabilir. Aşının bu yan etkileri oldukça yaygındır, ancak vücudunuzun normal bir 
reaksiyonudur ve genellikle birkaç gün içinde geçer. Aşıdan sonra, alerjik reaksiyonlar için yaklaşık 20 dakika 
sağlık personeli tarafından gözlemleneceksiniz.

Aşı randevusu nasıl yapılır? 
İnternette www.ooe-impft.at adresindeki “Aşı randevusu al” düğmesine tıklayın. 
Verilerinizi girdikten sonra, Yukarı Avusturya genelindeki boş aşı randevularından size uygun olan randevuyu 
alabilirsiniz. Daha sonra e-posta ile bir randevu onayı alacaksınız. 
Bu teyidi aşı randevusuna yanınızda getirin.
Rezervasyon ancak Avusturya sosyal güvenlik numaranız varsa mümkündür. Diğer tüm durumlarda, 
buergerservice@ooe.gv.at adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-posta yoluyla randevu talep edilebilir: ad ve 
soyadı, ilçe, posta kodu, şehir, sokak, doğum tarihi, telefon numarası ve e-posta adresi.

Aşıya ne getirilmelidir? 
• Fotoğraflı kimlik (pasaport, ehliyet)
• Aşı sertifikası (eğer varsa)
• Sosyal güvenlik numarası (örneğin e-card)

Sosyal güvenlik numarası elektronik aşı kaydına işlem yapabilmek için önemlidir!
• Bilgi formu (doldurulmuş ve imzalanmış) www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzim-

pfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html adresinde bulunabilir
Lütfen doktorunuzu/aşı doktorunuzu rahatsızlıklarınız ve bilinen alerjileriniz hakkında bilgilendirin. Eğer varsa alerji 
kartınızı aşıya yanınızda getirin.

COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiyi çevrimiçi olarak bulabilirsiniz: www.ooe-impft.at

www.land-oberoesterreich.gv.at
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