
Tek başına aşı sizi Covid 19’a yakalanmaya 
karşı etkili ve güvenli şekilde korur.

Aşıyla ailenizdeki veya 
arkadaş çevrenizdeki diğer 
kişileri de korursunuz.

Aşı sayesinde, daha fazla özgürlüğe 
tekrar kavuştuğunuz bir günlük yaşam 
sizin için mümkün olur.

Aylardır dünya çapında şunu görüyoruz: Covid 19, tehlikeli seyreden 
ve ölümle sonuçlanabilen ağır bir hastalıktır. Koronaya karşı koru-
yucu aşı, virüsün bu ağır sonuçlarını engelleyen en etkili korumayı 
sağlar. Korona aşı maddeleri etkili ve güvenli olduğu gibi, bugüne 
kadar Almanya’da on binlerce insanın hayatını kaybetmesini önledi. 
Her ne kadar bu aşı maddeleri hastalanmaya karşı yüzde 100’lük 
bir koruma sağlamasa da aşılanan kişiler daha ender hastalığa yakala-
nıyor ve veya hastalığı ağır geçirmiyor. Lütfen aşı maddelerinin çoğu-
nun ancak ikinci doz aşılamadan sonra, delta varyantı da dahil olmak 
üzere virüse karşı tam korumayı sağladığını göz önünde bulundurun. 

Her aşı sadece sizi değil, aynı zamanda çevrenizdeki diğer insan-
ları da korur. Aşıyla tam koruma sağlandığı durumlarda virüsü baş-
kalarına bulaştırma riskiniz çok daha düşük olur. Böylece hiçbir 
kaygıya kapılmadan çevrenizdeki genç ve yaşlı insanlarla buluşabilir 
ve örneğin birlikte eğlenebilirsiniz. Özellikle şu ana dek aşılan-
malarına onay verilmemiş olan 12 yaş altındaki çocuklar ile sahip 
oldukları alt hastalıklar nedeniyle aşılanamayan kişiler için, sizin 
ve ülkemizde aşısını yaptırmış olan çok sayıdaki insanlar sayesinde 
daha iyi koruma sağlanıyor.

Aşılanma yoluyla tam koruma edinmiş olan kişiler, korona pandemisi 
döneminde tüm dünyada kısıtlanmış olan özgürlüklerini yeniden 
elde ediyor. Aşılandıklarında önceden test yaptırmak zorunda kal-
madan örneğin restorana, sinemaya ve yüzme havuzuna gidebili-
yorlar. Ayrıca aşılananlar için temas kısıtlamaları da geçerli değil. 
Aşı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş olanlar, güncel bir 
korona test sonucunu ibraz etmek zorunda ve bu testin ücretini de 
Ekim ayından itibaren kendileri karşılayacak. Resmî kurumlarca 
aşı yaptırmaları tavsiye edilmemiş olan kişiler (belli alt hastalıklara 
sahip 12 yaşından küçük çocuklar) bundan muaftır.
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Milyonlarca insanın tercihini koruyucu korona 
aşısından yana kullanmasını sağlayan 7 neden
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Yüksek aşılama oranı özgürlüğümüze ve 
normal yaşamımıza kavuşmamızı sağlar. 

Korona enfeksiyonu tehlikelidir. 
Aşılama korur.

Çok sayıda insanın aşı yaptırması durumunda, hep birlikte okulla-
rın, sinemaların veya tiyatroların, ayrıca dükkanların ve restoranların 
açık tutulmalarını sağlamış oluruz. Kalabalık gruplar halinde bu-
luşmamız mümkün olmadığı için, birçok kısıtlama bizim için önemli 
bir yük oluşturdu. Mesafeyi korumak, hijyene uymak, günlük ya-
şamda maske takmak ve düzenli olarak havalandırma yapmaktan 
oluşan AHA + L kurallarına uymak bundan sonra da önemli olacak. 
Ancak aşılanma; tekrar kısıtlamalara gerek kalmadığı bir yaşam sür-
memiz ve çalışmamız için en güvenilir yoldur.

Koronaya karşı koruyucu aşılama herkes için ücretsizdir. Koruyucu 
korona aşısını yaptırmanız için sağlık sigortasına kayıtlı olmanız da 
gerekmez. Sadece Almanya’da yaşıyor olmanız yeterlidir. Aşılandı-
ğınızı gösteren bir belge, mutlaka şahsınıza yönelik olarak hazırlana-
caktır. Aşı karneniz yoksa, aşı yapıldıktan sonra adınıza düzenlen-
miş bir aşı belgesi verilir. Örneğin muayenehanelerde veya sağlık 
dairesinde yeni bir aşı karnesini çıkartmanız mümkün. Elektronik 
aşı belgesi de koronaya karşı koruyucu aşı yaptırdığınızı göstermeniz 
için ek bir imkân sunar. Aşı yaptıranlar böylece aşının hangi tarihte 
yapıldığını ve hangi aşı maddesinin kullanıldığını gösteren bilgileri 
rahatça cep telefonlarında elektronik olarak kullanabilir.

Hızlı bir şekilde aşı yaptırabilirsiniz – 
çoğu zaman randevu da gerekmez.

Bugün artık aşı konusunda birçok imkân sunuluyor. Muayeneha-
nelerde, işletmelerde, aşı merkezlerinde ve bölgesel aşılama kam-
panyaları çerçevesinde COVİD 19 aşısı yaptırmak mümkün. Hatta 
aşılama için çoğu zaman önceden randevu almak bile gerekmiyor. 
Hekiminize veya işvereninize başvurarak koruyucu korona aşısı 
konusunda sorularınızı yöneltin, aşı merkezlerinden bilgi edinin veya 
bölgenizde aşı kampanyası sürdürülüp sürdürülmediğini öğrenin. 
Sizin açınızdan uygun bir aşılama imkanını seçtikten sonra aşılan-
manız uzun sürmeyecektir: Aşıyı yapan hekim sizinle aşılama hak-
kında bir aydınlatıcı görüşme gerçekleştirir ve ardından kolunuzun 
üst bölgesine aşıyı yapar. Aşı yaptırdıktan sonra 15 dakika boyunca 
aşının yapıldığı mekânda gözlem altında tutulursunuz – işte hepsi 
bu kadar. Genellikle yarım saat içinde işiniz biter. 
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7Aşılama ücretsizdir ve sağlık 
sigortasına kayıtlı olmanız veya aşı 
karnenizin bulunması gerekmez.
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Her aşılamada olduğu gibi, COVİD 19 aşısı yaptırdıktan sonra da 
örneğin ateş ve baş ağrısı gibi aşı reaksiyonları ortaya çıkabilir. 
Normal olarak bu şikayetler 1 ile 3 gün arasında yavaş yavaş orta-
dan kalkar. Ağır yan etkiler çok ender görülür. Ağır seyreden bir 
COVİD 19 hastalığına yakalanma riski, aşının neden olabileceği yan 
etkiyle kıyaslandığında çok daha yüksektir. Şu karşılaştırmaya 
bakalım: COVİD 19 vakalarında her yedi kişiden birinde hastalık 
ağır seyreder. Buna karşılık beklenen hafif yan etkilerin ötesine 
geçen aşı reaksiyonları ise, gerçekten çok ender durumlarda görül-
müştür. COVİD 19 aşısıyla bağlantılı olduğundan şüphe edilen 
bütün vakalar Paul Ehrlich Enstitüsü’ne bildirilir ve bu bilgiler, ens-
titünün internet sitesinde yayımlanır. 
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Aşı yaptırma kararı her zaman sizin kişisel kararınız olacaktır. Lütfen karar almak için farklı yönlerini tartarken 
kendinizi, çevrenizdeki diğer insanları ve Almanya’da bütün halkın günlük yaşamını göz önünüzde bulundurun. 


