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Steiermark eyaleti aşı 

yapıyor! 

 
NEDEN AŞI OLUNMALI? 

Aşı, COVİD-19’u ağır seyirle geçirmekten korur. 

 

NEDEN AŞI OLMALISINIZ? 
Aşı sizi ağır seyirle COVİD-19 enfeksiyonuna yakalanmaktan korur ve başkalarına bulaştırma riskini 

azaltır.  

 

AŞI NASIL ETKİ EDER? 

Aşı sayesinde vücut Korona virüsüne karşı antikor üretmesi gerektiği bilgisini alır. Bu antikorlar 

sayesinde vücut ağır seyirle COVİD-19’a yakalanmaktan korunur. Aşıların tamamı virüs (SARS-

CoV-2) içermez.  

 

AŞI GÜVENLİ MİDİR? 
Evet. Aşı emniyetli olduğuna dair test edilmiştir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanıma dair 

onaylanmıştır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve astım gibi temel hastalıkları olan 

insanlar için de aşı güvenlidir.  

 

 

AŞI İÇİN RANDEVU NASIL ALABİLİRSİNİZ? 
 

Korona Koruma Aşınızı Steiermark eyaltindeki tüm aşı merkezlerinde veya aşı yapan bir çok 

doktorun muayenehanesinde yaptırabilirsiniz. Güncel olarak aşı merkezlerinde ön kayıt gerekmez. 
 

Aşıya geldiğinzde lütfen aşağıdaki evraklarınızı beraberinizde getiriniz: 

 Aşı kayıt onayı, kağıt üzerinde veya dijital olarak 

 Geçerli e-Card‘ınızı 

 Aşı kartınızı (varsa) 

 Güncel ilaç listenizi (varsa) 

 Korona aşısı ile ilgili uyarı ve belgelendirme formunu  

 

 

KAÇ AŞIYA İHTİYACINIZ VAR? 
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Ulusal Aşı Komitesi tarafından 5 yaşından itibaren en iyi şekilde etki etmesi ve uzunvadeli koruma 

için toplam üç aşı önerilir: ilk aşı serisinde, 2 aşı artı 6 ay sonrası 1 aşı daha yapılır. 80 yaş üzeri 

insanlarda aşının tekrarlanması (4. aşı) en erken temel aşılanmadan 4 ay ama en geç 6 ay sonrası 

önerilir (off-label). Riski olan insanlar (12 yaş itibariyle yaş gruplarına bağlı olmaksızın) ve de 65 ila 

79 yaş arası insanlar eğer ön hastalıkları varsa veya COVİD-19’u ağır seyirle geçirmelerini işaret 

eden veya yapılan aşının etki süresini azaltacak durumlar sözkonusu ise temel aşılanmadan (yani 3. 

aşıdan) en erken 4 ay ancak ideal durumda 6 ay sonra doktorla kişisel fayda ve risk değerlendirmesi 

yapıldıktan sonra, tekrar aşı (4. kez) olmaları önerilir (off-label). 

 

 

ALERJİLERİNİZ VARSA YİNE DE AŞI 

OLABİLİR MİSİNİZ? 

Aşının sizin için mümkün olmasından emin olmak için sağlık personeli sizinle birlikte içerik 

maddelerin listesini gözden geçireblilir. COVİD-19 aşısı yumurta, jelatin, koruyucu madde veya 

antibiyotik içermez.  

 

 

COVİD-19 GEÇİRDİYSENİZ YİNE DE AŞI OLMANIZ 

GEREK Mİ?  

Evet. COVİD-19 sonrası bağışıklık sadece belirli bir zaman boyunca korur. Aşı olup korunma elde 

etmek ve de başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için aşı olmanız daha iyi olur.  
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AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI? 

Yan etki olabilir: iğne yapılan yerde ağrı ve kızarıklık ve de baş ağrısı, ateş ve kas krampları olabilir. 

Bu tepkiler sıkça görülür, ancak normal tepkilerdir. Bu tepkiler normalde bir kaç günde geçer. Aşı 

olduktan sonra aşağı yukarı 15 dakika boyunca sağlık personeli tarafından izlemlenirsiniz.  

 

 

AŞI KENDİ İSTEĞİNİZ ÜZERİNE Mİ YAPILIR? 

Şubat 2022 itibariyle genel bir Covid19 aşı zorunluluğu mevcuttur. Korona aşısı ile kendinizi ve 

çevrenizi koruyabilirsiniz.  

 

 

KORONA KORUMA AŞISI VE AŞI MADDELERİ İLE 

İLGİLİ SORULARINIZ MI VAR? 
Devletin bilgilendirme hatını arayınız: Tel. 0800 555 621 

 
„Steiermark eyaleti aşı yapıyor“ ile ilgili tüm bilgiler: 

www.impfen.steiermark.at 

 

Aşı için ön kayıt işlemleri şuradan mümkün: 

www.steiermarkimpft.at 

http://www.steiermarkimpft.at/
http://www.impfen.steiermark.at/
http://www.steiermarkimpft.at/

