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BİLGİLENDİRME 
KORUYUCU CORONA AŞISI 

 
CORONA (KORONA) VİRÜSÜ 
Corona virüsü (SARS-CoV-2) insandan insana bulaşır ve COVİD-19 hastalığına neden olur. 
Corona hastalığına, hangi yaşta olursa olsun her insan yakalanabilir. Hastalık birkaç gün veya bir kaç hafta  
sürer ve ateş, öksürük, koku ve tat alma duyusu kaybı ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açar.  
 
Hastalığı ağır geçiren vakalarda solunum yollarında ve başka organlarda iltihaplanma görüldüğünde yoğun bakım 
ünitelerinde tedavi olmaları gerekir. Corona hastalığının uzun vadeli sonuçları olabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. 
Corona hastalığına karşı en iyi korumayı aşı sağlar. 
 
NEDEN AŞI OLMALISINIZ? 
Aşı, COVİD-19 hastalığının ağır geçirilmesinden etkili koruma sağlar.  
 
AŞI NASIL ETKİ GÖSTERİR? 
Aşı, vücudunuzu antikor üretmesi için uyarır. COVİD-19 virüslerine (SARS-CoV-2) karşı oluşan antikorlar hastalığın  
ağır seyrine karşı etkili koruma sağlar. Aşı sizi en az 6 ay hastalığı ağır geçirmekten korur. İstisnai durumlarda  
aşı olmuş olsalar da COVİD-19'a yakalanan kişiler hastalığı çok daha hafif geçirir. Komplikasyonlar ve ölüm  
vakaları önlenir. 
 
Aşı bileşenleri virüs (SARS-CoV-2) içermez. Bu nedenle aşı, COVİD-19'a yakalanmanıza neden olmaz. 
 
AŞI GÜVENLİ Mİ? 
Evet. Aşı bileşenleri incelenmiş ve etkin ve güvenli olduğu belirlenmiştir. Avrupa’da onay almış bütün  
COVİD-19 aşıları kapsamlı bir şekilde deneylenmiş ve hala sıkı deney süreçlerinden geçmektedir.  Bu nedenle Avrupa  
İlaç Ajansı (EMA) bu aşılar için onay vermiştir. 
 
KİM AŞI OLABİLİR? 
Aşıya bağlı olarak aşılar, 12 yaş üstü veya 18 yaşından itibaren yapılabilir. 
Şeker, yüksek tansiyon, kalp ve astım gibi önceden var olan hastalığı olan kişiler de aşı olabilirler. Aşı olmadan önce 
müşahede altında olduğunuz doktorunuzla aşıyla ilgili konuşun ve sonra aşı olup olmayacağınıza karar verin. 
 
Alerjisi (örneğin besin maddelerine karşı alerji, polen alerjisi veya ev tozu akalarına alerji, antibiyotik alerjisi) olanlar  
da aşı olabilir, çünkü aşı bu maddeleri içermez. Lütfen doktorunuzu aydınlatma görüşmesi esnasında alerjilerinizle  
ilgili bilgilendirin ve alerji belgenizi yanınızda bulundurun. 
 
KİM AŞI YAPTIRMAMALIDIR? 
Akut, yüksek ateşli (38°C üstü) ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız aşı olmadan önce lütfen müşahede eden  
doktorunuza danışınız. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız  
müşahede eden doktorunuzla konuşunuz. Şu anda COVİD-19 geçiriyorsanız  (ilk pozitif PCR testinden 4 hafta  
sonrasına kadar). 
 
DAHA ÖNCE COVİD-19 GEÇİRMİŞ KİŞİLER AŞI OLMALI MIDIR? 
COVİD-19'u geçirmiş olsanız da hala bulaş gerçekleşebilir. Bu nedenle daha önce COVİD-19 geçirmiş  
kişiler de aşı olmalıdır. Ancak aşının, hastalığın atlatılmasından 4 hafta sonra yapılması önerilmektedir. 
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NEREDE VE NASIL AŞI OLABİLİRİM? 
Farklı yerlerde aşı yaptırabilirsiniz. Ya bir randevu ile ya da randevu almadan bir aşı merkezinde aşı olabilirsiniz.  
Aşıların uygulandığı yerleri ve açılış saatlerini buradan öğrenebilirsiniz: impfservice.wien  
 
AŞI NASIL YAPILIR? 
Aşı yaptırmak isteğe bağlıdır. Aşılama ücretsizdir. 
 
Aşı yaptırmadan önce size doldurmanız gereken bir anket formu ('aydınlatma metni') verilecektir.  
Aşıyla ilgili bir sorunuz varsa, aşı olmadan önce bir doktora danışabilirsiniz. 
 
Lütfen aşı olmaya geldiğinizde yanınızda fotoğraflı bir kimlik, (eğer varsa) e-Card'ınızı ve (eğer varsa) aşı  
pasaportunuzu bulundurunuz. 14 yaşından küçük çocukların yanlarında, üzerlerinde velayet hakkı olan biri  
gelmelidir veya üzerlerinde velayet hakkı olan birinin imzalı onay beyanı getirilmelidir. 
 
Aşı üst kola iğne yapılarak olunur. Bu iğnenin içinde aşı bileşeni bulunur. Aşıdan sonra takriben 20 dakika  
aşının uygulandığı yerde beklemeniz gerekecektir.  Aşı olduktan sonra kendinizi iyi hissetmezseniz bunu orada  
bulunan doktor veya sağlık personeline bildiriniz. 
 
Farklı aşılar vardır. Hangi aşı yapılacağına bakılarak 2 doz aşıya kadar aşı yapılır ve    
belki de pekiştirme aşısı uygulanabilir. 2. doz aşı 1. doz aşıdan birkaç hafta sonra uygulanır. 
 
TERCİH ETTİĞİM AŞIYI SEÇEBİLİR MİYİM? 
Yaşa bağlı olarak ve mevcudiyete göre istediğiniz aşıyı seçebilirsiniz. 
 
COVİD-19 AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?  
Aşı, tedavisi iyi ve kolay olsa da rahatsız edici yan etkilere yol açabilir. Bunlar enjeksiyon yerinde ağrı, şişme veya  
kızarıklık olabilir. Çoğu zaman aşı olduktan sonra insanlarda yorgunluk, baş ağrısı veya hafif ateş gözlemlenir.  
Aynı zamanda mide bulantısı, istifra ve üşüme de olabilir. 
 
Fakat bu yan etkiler aşıya karşı gösterilen normal reaksiyonlardır. Bu, vücudun kendini  
patojenlere karşı savunmaya hazırladığını gösterir. Genelde yan etkiler bir kaç gün sonra geçer.  
10 aşı olmuş kişiden birden fazlası yan etki gösterir. 
 
AŞI OLSAM DA FFP-2 MASKESİ TAKMAK ZORUNDA MIYIM? 
Aşı olsanız da koruyucu ağız burun maskesi/FFP2 maskesi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi güvenlik  
tedbirlerine uymaya devam etmek zorundasınız. 
 
DAHA DETAYLI BİLGİLER 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-
Schutzimpfung.html  
 


