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Styria Eyaleti aşı yapıyor!

NEDEN AŞI OLMALISINIZ? 
Bu aşı sizi COVID-19’u ağır seyirle geçirmenizden korur.

AŞI HANGI ŞEKILDE ETKI EDER?
Bu aşı sayesinde vücuda, antikor üretmesi gerektiği bilgisi yerleştirilir. Bu antikorlar vücudu, 
ağır seyirle COVID-19 hastalığını gerçirmekten korurlar. Aşı ceşitlerinin tümü virüs (SARS-
CoV-2) içermez. 

AŞI GÜVENLI MI? 
Evet. Aşı emniyet konusunda test edilmiştir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanımına 
dair onay verilmiştir. Bu aşı, şeker hastası, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve astım olan 
insanlar için de güvenlidir.

ALERJILERINIZ VARSA, YINE DE AŞI OLABILIR MISINIZ? 
Sağlık personeli, aşının içerdiği maddeler listesine, sizinle detaylı şekilde bakabilir ve böylece 
bu aşının sizin için de mümkün olduğundan emin olabilirsiniz. COVID-19 aşısı yumurta, jelatin, 
koruyucular veya antibiyotik içermez. 

COVID-19 HASTALIĞINI GEÇIRDINIZ. 
YINE DE AŞI OLMANIZ GEREKLI MI? 
Evet. COVID-19 hastalığı sonrasında oluşan bağışıklık sadece belli bir süre içindir. 
Tekrar COVID-19 hastalığına yakalanbilirisniz. Korunabilmek için aşı olmanız daha iyi olur.
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AŞININ YAN ETKILERI VAR MI? 
Yan etkiler olabilir: iğne yapılan yerde ağrı ve kızarıklık ve baş ağrısı, ateş ve kas ağrısı olabilir. 
Bunlar sıklıkla görülen, ancak normal olan tepkilerdir. Çoğunlukla bir kaç günde geçer bu tep-
kiler. Aşı sonrası, sağlık personeli tarafından aşağı yukarı 15 dakika gözlemlenirsiniz. 

AŞI OLMAK ZORUNDA MISINIZ?
Hayır. Genel bir aşı olma zorunluluğu yoktur. Aşı olmak isteyen her kişiye aşı planı çerçevesin-
de aşı olma sunusu yapılır. 

AŞI IÇIN RANDEVU NASIL ALINIR? 
Bunun için Styria Aşı Platformu üzerinden kayıt olun. Aşı planına göre sıranız geldiğinde, size 
detaylı bilgi verilir. Aşı olmaya giderken, beraberinizden getirmeniz gereken evraklar: 
 kağıt üzerinde veya dijital olarak kayıt onayı
 geçerli olan e-Card’ınız
 (varsa) aşı kartınız
 (varsa) güncel kullandığınız ilaç listeniz
 doldurulmuş Corona Aşısı Bilgilendirme ve Dokümantasyon Formu

CORONA KORUMA AŞISI VE DE AŞI MADDELERI 
ILE ILGILI SORULARINIZ VAR MI?
Hükümetin Bilgilendirme Hatına danışın: Tel: 0800 555 621

“Styria Eyaleti aşı yapıyor” ile ilgili tüm bilgiler için:
www.impfen.steiermark.at

Aşı ön kayıt işlemleri için:
www.steiermarkimpft.at

https://anmeldung.steiermark-impft.at/voranmeldung/index.html

