
Koronaya karşı aşı nedir?
Koronaya karşı bir aşı sizi koronavirüse karşı korur.
Aşı, kolunuzun üst kısmına bir iğneyle yapılacaktır.
Aşı olduktan sonra virüs nedeniyle hasta olmazsınız veya daha az 
hasta olursunuz.

Aşılandıktan sonra vücudunuzda neler olur? 
Aşılanma sonucu vücudunuz virüse karşı antikor üretir.
Bu nedenle vücudunuz virüsü tanır.
Vücudunuz bu durumda virüsü hızla öldürebilir. Hasta olmazsınız ya da az hasta 
olursunuz.

Aşının koronaya karşı ne kadar bir süre koruma sunacağı henüz bilinmemektedir.

Güvenli midir?
Aşılar bilinen normal süreçten daha hızlı bir şekilde üretilmiştir.
Bu da dünyanın her yerinde bilim insanlarının hep birlikte bir aşı üzerinde  
çalışmalarındandır.
Ancak, atlanmış olan adım yoktur. Bu mümkün de değildir zira, aşı üretim  
kuralları çok sıkıdır.

Aşılar hazır olduğunda birçok kişide test edilmişlerdir.
Daha sonra EMA ve MEB kuruluşları tarafından onaylanmışlardır.
Bu arada Pfizer/BioNTech aşısı da 12 yaşından büyük çocuklarda test edildi.  
Bu aşı onlar için de onaylandı.

Aşılar şu an kullanılmakta ve hâlâ sürekli olarak güvenlik kontrolleri yapılmaktadır.

Yan etkileri
Diğer aşılarda da olduğu gibi aşılanma sonrasında şikâyetleriniz olabilir. Bunlara 
aşının yan etkileri olarak adlandırıyoruz.

Rahatsız olabileceğiniz hususlar:

• İğne vurulan yerde ağrı
• Baş ağrısı
• Yorgunluk
• Kas ağrısı
• Ateş

Hafif olan yan etkileri şunlardır. Yaygın olup birkaç gün sonra kendiliğinden  
kaybolurlar.

Ciddi bir yan etkinin görülmesi nadirdir. Ancak, aşıdan sonraki haftalarda çok 
fazla şikâyetiniz olduğunda aile hekiminizi arayınız.
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Aşılanma kimler içindir
Hollanda’da 12 yaşından büyük herkes randevu alabilir.
Bu çevrim içi (online) veya telefonla yapılabilir.
www.coronavaccinatie-afspraak.nl adresinden çevrim içi (online) olarak randevu 
alabilirsiniz.
Telefondan randevu alabileceğiniz numara şudur: 0800 7070

Birkaç farklı aşı vardır.
Hangi aşıyı olacağınızı seçme imkânınız yoktur.
Kullanılan tüm aşılar test edilmiş ve onaylanmıştır.

Aşılanma ne zaman yapılmaz
Aşağıda belirtilen durumlarda aile doktorunuzu arayın:

• daha önce bir aşılanma sonrasında alerjik bir reaksiyonunuz olduğu halde
• 1’inci iğne sonrasında aşırı bir alerjik reaksiyonunuz olduğu halde
Aşağıda belirtilen durumlarda aşılanmayı erteleyip yeni bir randevu almanız 
daha iyi olacaktır:

• aşılama gününde çok hasta olduğunuzda
• 38 derece veya daha yüksek ateşiniz olduğunda
• korona olduğunuzda
• koronada sıkça görülen şikâyetleriniz olduğunda
• korona testine girdiyseniz ve sonucu henüz bilmiyorsanız
• korona olan bir kişiyle temas halinde olduysanız

Hamilelik 
Bir grup doktor ve bilim adamı, hamilelikte aşıyı araştırdı.

Tavsiyeleri, tüm hamile kadınların koronaya karşı aşı olabilecekleri şeklindedir.

Aşıdan sonra
Aşıdan sonra hâlâ korona şikâyetleriniz olduğunda, kendinizi test ettirin.

Aşıdan sonra virüsü başkalarına bulaştırma olasılığınız azalır.  
Ancak, aşıdan sonra da virüsü bulaştırabilirsiniz. 

Aşıdan sonra, elleri yıkamak ve pencereleri açmak gibi genel tavsiyelere yine 
de uyun. 

Ek bir aşı
2021 Aralık ayından itibaren şu durumlarda bir ek doz aşı olabilirsiniz:

 • 80  yaş veya üstünde olduğunuzda,
 • bir bakımevinde veya kurumda kaldığınızda, 
 • hasta kişilerle çalıştığınızda.

Bu ek doz aşı, ağır hastalanma ihtimalini daha da düşürür. 

Bu ek doz aşıya booster (güçlendirici) aşısı da denilir.

Koronavirüs hakkında başka sorularınız olduğunda:
0800-1351 numaralı telefonu arayın
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