COVID-19-AŞI
DAVETIYESI

Randevunuzu alınız
Aşı merkezinin geleceğinizi bilmesi için, randevunuzu kesinlikle onaylayın veya düzenleyin.
İhtiyacınız olursa, ailenizden veya size yakın birinden yardım isteyin.
www.laatjevaccineren.be/registratie adresine gidin. Aşı kodu ile giriş yapın.
Ve size ait olan XXX aşı kodu ile giriş yapın.
Veya akılı telefonunuzla QR-Kodunu taratın.

Veya XXX numarayı arayın.

Bu etiketi aşı merkezine beraberinizde getirin

26/09/2021 15:06

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Size özel aşı kodu: XXX
Sayın,
Bu, COVID-19’a karşı ilk aşınız veya ekstra doz aşınız için bir davettir. Bağışıklığınız düşükse, 65 yaşında
veya daha büyükseniz veya bir bakım merkezinde kalıyorsanız ekstra bir doz verilir. Bu mektubu iyi
saklayın. Aşı önerilir, ancak zorunlu değildir. Aşı hem sizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için önemlidir.
Aşı ve aşılar hakkında daha fazla bilgiyi ekte okuyabilirsiniz.
Nerede ve ne zaman- aşı olacaksınız? Geleceğinizi bize bildirin!

Nerede

Ne zaman

• Gelişinizi mümkün olan en kısa sürede onaylayın.
• Aşı olmak istemiyor musunuz? Bunu bize bildiriniz.
Böylece sizin aşınız başkasına verilir. Size tekrardan davetiye gelmeyecektir.
• www.laatjevaccineren.be/registratie adresine gidin ve aşı kodu ile giriş yapın
• Of bel naar het nummer XXX.
Aşı gününde ne yapmanız gerekiyor?
• E-Biletinizi ve kimlik kartınızı yanınızda getirin.
• Ağız maskesi takınız: tıbbi maske veya kumaş maske takınız, bandana veya şal takmayınız.
• Rahat kıyafet giyinin. Üst kolunuza bir doz aşı uygulanacaktır.
• Yardıma ihtiyacınız yoksa veya 16 yaşından küçükseniz Tek başınıza gelin.
• Kendinizi hastamı hissediyorsunuz? 38 derece ve üstü ateşiniz varsa, boğaz ağrısı, öksürüyorsanız,
zor nefes alıyorsanız? Bu durumlarda randevunuzu iptal edin tamamen iyileştikten sonra yeniden
randevu yapınız.
Aşı yaptırmak için kişisel sorularınız veya tereddütleriniz var mı?
• Aile hekiminize veya eczane den bilgi alabilirsiniz.
• Bu mektuptaki eki okuyunuz.
• www.laatjevaccineren.be adresine gidin
• 1700 numaralı Flaman hükümetinin bilgi hattını arayabilirsiniz.
Hızlı aşılamada bize yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederiz. Böylece hem kendinizi hem de
yanınızdakileri virüse karşı korursunuz.
En içten saygılar,
Dr. Dirk Dewolf
Genel-Yönetici

Ek: Önemli sorular
Aşı yaptırmak neden önemli?
• Aşı olunca COVID-19’dan ötürü hasta olmuyorsunuz.
Aşı vücudunuzda antikor üretiyor.
• Tüm aşılar işe yarıyor. Aşılar güvenlik, güvenilirlik ve kalite açısından çok iyi kontrol ediliyor.
• Birçok insan aşı yaptırırsa, böylece virüs daha yavaş yayılır ve tüm insanlar korunur: buna
da sürü bağışıklığı denilmektedir.
Aşağıda yazılan herhangi bir durumda mısınız? O zaman aşınızı bir süre erteleyebilirsiniz.
• Herhangi bir aşıya karşı alerjik bir reaksiyon yaşadınız mı? İlaç kullandıktan sonra tıbbi bir yardıma
ihtiyaç duydunuz mu? Randevunuzdan önce bunu doktorunuza kesinlikle danışmalısınız.
• Kendinizi hasta mı hissediyorsunuz? 38C’nin üzerinde ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes almakta
zorluk mu çekiyorsunuz? Bu durumda randevunuzu erteleyin ve tamamen iyileştiğinizde yeni bir
randevu alın.
• Korona testi yaptırıp korona olduğunuz tespit mi edildi? Testten sonraki 14 gün içinde
hastalandınız mı?
o Hayır? Bu durumda testten 14 gün sonra aşı yaptırabilirsiniz, aksi takdirde randevunuzu
erteleyebilirsiniz.
o Evet? 14 gün boyunca korona şikayetleriniz olmadığı taktirde aşı yaptırmanız mümkün. Daha
sonra randevu yapınız.
• Şu an veya aşı yapılacağınız gün karantinadaysanız, örneğin korona olmuş biri ile temas etiyseniz
veya kırmızı bölgeye yapılan seyahatten yeni mi döndünüz? Karantina süreniz kalkana kadar
randevunuzu erteleyin.
Ekstra doz aşı için davetiye mi aldınız?
Yaşlı insanlar veya bazı ciddi bağışıklık bozukluğu olan kişiler, korona ’ya karşı 1 veya 2 aşı ile temel
aşılamalarından sonra daha az antikor üretir ve bu nedenle yetersiz korunur. En son bilimsel verilere
göre, fazladan bir doz verilmesinin, bu grup insanlar için antikorlarda bir artışta ve daha güçlü bir
bağışıklık tepkisine yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi daha da
güçlendirmek için ekstra bir doz aşı almaya davet edilirsiniz.
Henüz 18 yaşında değilseniz. Aşı merkezine tek başınıza gelebilir misiniz?
Aşınızı ailenizle görüşün. Olurda bununla alakalı bir sorunuz varsa bu durumda aile hekiminize
danışın. Aşı esnasında sorularınız varsa bunları o an sorma imkânınız mümkün.
• 16 veya 17 yaşındaysanız, aileniz ve veliniz olmadan aşı merkezine gelebilirsiniz. İyi bilgilendirme
yapıldıktan sonra kendiniz aşı yaptırmak için karar verebilirsiniz.
• 15 yaş veya daha ufaksanız, bu durumda aileniz ile aşı yaptırmak istiyor musunuz diye karar
vermelisiniz. Aileniz veya veliniz ile aşı merkezine gelebilirsiniz. Aileniz veya veliniz gelemiyor
mu? bu durumda yalnız gelebilirsiniz, aileniz veya velinizin imzası olan bir mektup ile gelmeniz
mümkün. Bu mektupta şu hususlara yer verilmelidir, 1) çocuğun, adı, soyadı ve doğum tarihi 2)
ailenin ve velinin iletişim bilgileri yanı sıra, adı, soyadı ve imzası olması gerekmektedir 3) imza,
tarih. 4) bu bilgi yer almalı ‘Ben çocuğumun aşı merkezi tarafından COVID-19 aşısı olmasını
istiyorum’.
Bu mektubun bir örneğini bu linkte bulabilirsiniz www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Bu
mektup yoksa aşı merkezinde bir doktor ile görüşme yapacak ve böylece tek başınıza aşı olma
kararı alıp alamayacağınıza bakılacaktı.
Kronik bir hastalığınız varsa aşı olabilir misiniz?
Evet, aşılar kronik rahatsızlıkları olan insanlar üzerinde de test edilmiştir. Aşılar güvenilir.
Kronik rahatsızlıkları olan insanlar korona virüsüne yakalandıkları takdirde daha fazla
semptomlar gösterirler. Aşı onlar için daha da fazla önem arz etmektedir.

Hamilesiniz veya hamile olmak mı istiyorsunuz. Aşı olabilir misiniz?
Evet, hamileyken aşı olmanız şiddetle tavsiye ediliyor. Sorularınız varsa doktorunuza danışmalısınız.
Aşı merkezine gelemiyor musunuz? Ne yapmanız gerekiyor?
Aşı merkezine gelebilecek durumdaysanız, fakat size uygun bir araç bulamıyorsanız bu durumda
aşı merkezinin XXX numarasını arayın. Kendileri size bir çözüm bulacaklardır. Sağlık nedenlerinden
ötürü aşı merkezine gelemiyorsanız, bu konuyu aile hekiminize danışın.

