Koruyucu-Korona-Aşısı
Koronavirüs
Korona virüsü insandan insana geçer ve KOVİD-19 hastalığına sebep olur. Bu Korona-hastalığı tüm insanlara bulaşır, hangi
yaşta olurlarsa olsunlar.
Hastalık birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir ve ateş, öksürük, koku ve tat kaybı ve nefes darlığı gibi şikayetlere
yol açar.
Hastalığın ağır derecede seyir etmesi durumunda, solunum yollarında ve diğer organlarda iltihap oluşur. Bu durumda
yoğun bakım ünitelerinde tedavi gerekebilir. Korona-hastalığı uzun vadeli sorunlara yol açabilir ve dahi ölümcül olabilir.
Korona-hastalığına karşı en iyi korunma yöntemi aşıdır.
Neden aşı olmanız gereklidir?
Aşı sizi, KOVİD-19 hastalığını ağır şekilde geçirmenizden korur.
Aşı ne şekilde etkilidir?
Aşı sizin vücudunuzu antikor üretmesi için harekete geçirir. Bu antikorlar sizin, KOVİD-19 virüsüne (SARS-CoV-2) maruz
kaldığınızda, hastalığı ağır şekilde geçirmenizi önler. Aşı sizi en az 6 ay boyunca bulaştan korur. Aşı olmanıza rağmen, sıra
dışı durumlarda KOVİD-19-hastalığına yine de yakalanırsanız, hastalığın seyiri belirgin şekilde daha hafif geçer.
Komplikasyonlar ve ölümler önlenir. Aşıların maddesi virüs (SARS-CoV-2) içermezler. Bu nedenle aşı olmanız KOVİD-19
hastalığına yakalanmanıza sebep olmaz.
Aşı güvenli midir?
Evet. Denetlenmiş ve onaylanmıştır: Aşı maddeleri etkili ve güvenli. Avrupa’da ruhsat elde etmiş ve izinli olan tüm
KOVİD-19 aşıları oldukça geniş çapta test edilmiştir ve halen ciddi kontrol edilmektedir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bu
nedenle aşı maddelerine ruhsat vermiştir.
Kimler aşı olabilir?
Aşılar – aşı maddelerine göre – 16 veya 18 yaşından itibaren mümkün kılınmıştır.
Önceden hastalıkları mevcut olan kişiler de (örneğin: diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, astım) aşı olabilirler. Her
halükârda öncesinde daima kendilerini tedavi eden doktor ile aşı hususunda konuşabilir ve sonrasında aşı olup olmama
konusunda karar verebilirler.
Alerjileri olan kişiler de aynı şekilde (örneğin: besin maddelerine karşı alerji, polen veya ev tozu alerjileri, antibiyotik
uyumsuzluğu) aşı olabilirler, çünkü aşı maddesinde bu alerjenler mevcut değildir. Lütfen doktoru alerjileriniz hakkında ön
görüşmede haberdar ediniz ve alerji-kimliğinizi de yanınızda getiriniz.
Kim aşı olmamalı?
Akut, ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız ve buna eşlik eden yüksek derecede (38 °C dereceden fazla) ateşiniz var ise, lütfen
tedavi gördüğünüz doktorunuzla aşı olmadan önce irtibata geçiniz.
Hamile iseniz eğer, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bir hamilelik planlıyorsanız, lütfen sizi tedavi eden doktorunuzla
önceden irtibata geçiniz.
Şu anda KOVİD-19 hastalığına yakalandıysanız, aşı olmamalısınız (ilk pozitif PCR-testinden 4 hafta sonrasına kadar).
KOVİD-19 hastalığını atlatmış kişiler aşı olmalılar mı?
KOVİD-19 hastalığını atlattıktan sonra hastalık size tekrardan bulaşabilir. Bu nedenle, KOVİD-19 hastalığını geçirmiş olan
kişiler dahi aşı olmalıdır. Fakat bu aşılanma en erken hastalığı atlattıktan 4 hafta sonra yapılmalı.

Nerede ve nasıl aşı olabilirim?
Aşı işlemi farklı mekanlarda uygulanmaktadır. Vakti geldiğinde, ne zaman ve nerede aşı olabileceğinize dair
bilgilendirileceksiniz.
Aşı işlemi ne şekilde gerçekleştiriliyor?
Aşı olma işlemi gönüllüdür. Aşı olmak için herhangi bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz.
Aşı olmadan önce, size bir soru-cevap kâğıdı veriliyor (“açıklayıcı form”), bu formu doldurmalısınız. Aşı hakkında sorularınız
olduğu takdirde, aşı olmadan evvel bu sorularınız hususunda doktorunuzla görüşebilirsiniz.
Lütfen aşı olacağınız randevu gününüzde e-Card (sigorta kartınızı) ve aşı-defterinizi (var ise) yanınızda getiriniz.
Aşı esnasında, üst kolunuza iğne vurulacaktır. Bu aşının içerisinde aşı maddesi bulunmaktadır. Aşı olduktan sonra, takriben
20 dakika boyunca aşı olduğunuz yerde beklemelisiniz. Aşı olduktan sonra kendinizi iyi hissetmediğiniz takdirde, bunu lütfen
hemen oradaki doktora bildiriniz.
Farklı aşı maddeleri mevcuttur. Aşı maddesine göre 2. aşı kısmı gerekebilir. Bu 2. aşı dozu size 1. aşıdan birkaç hafta sonra
yapılacaktır.
Aşı maddesini seçebilir miyim?
Hayır. Güncel olarak mevcut olan aşı size uygulanacaktır. Hangi aşı maddesinin olacağını henüz bilmiyoruz.
KOVİD-19 aşısının yan etkileri var mıdır?
Aşı işlemi rahatsız edici yan etkilere sebep olabilir. Bunlardan bazıları ağrı, şişme veya iğne yapılan yerin kızarması gibidir.
İnsanlar aşı olduktan sonra sıklıkla kendilerini halsiz hissedebilirler veya baş ağrısı veya hafif ateş belirtileri oluşabilir. Bulantı,
kusma veya sıtma gibi durumlar da mümkün.
Fakat bu yan etkiler aşıya verilen normal bir tepkidir. Bunun sebebi ise, vücudun kendisini hastalık-tetikleyicilerine karşı
müdafaaya hazırlamasıdır. Çoğu zaman bu yan etkiler birkaç gün sonra geçmektedir. Aşı olan her 10 kişide, birinden
fazlasında yan etkilerle karşılaşılır.
Aşı olmama rağmen, FFP2 maskesi taşımak zorunda mıyım?
Aşı olmanıza rağmen, her halükârda güvenlik önlemlerine uymak zorundasınız ve örneğin ağız-burun-korumamaskesi/FFP2-maskesi taşımalı, mesafe ve hijyen kurallarına uymalısınız.
Daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen sitelere başvurabilirsiniz:

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-CoronaSchutzimpfung.html
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