Corona aşısı ile ilgili bilgiler
Corona aşısı olmak neden önemli?
Corona aşısı sayesinde sadece kendi sağlığınızı değil, aynı zamanda başka insanları da
korumuş olacaksınız. Aşı olan kişiler Covid-19 ‘a yakalansalar bile hastalık çok daha hafif
seyredecektir. Ayrıca aşı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Corona pandemisinin sona
ermesine yardımcı olabilirsiniz.

Kim aşı olabilir?
Almanya’da yaşayan veya asıl ikamet kaydı Almanya’da olan kişiler aşı olabilir. Sağlık
sigortası gerekmiyor. Corona aşısı isteğe bağlı ve ücretsizdir.

Aşı için hangi belgeler gerekmektedir?
Aşı olabilmek için geçerli bir kimlik (örneğin kimlik kartı) ve var ise aşı defterinizi
getirmelisiniz.

Nasıl ve nerede Corona aşısı olabilirim?
Corona aşısı olabilmek için çeşitli yollar var:
1. Aile veya uzman hekiminizle görüşüp randevu alarak doktor muayenehanelerinde aşı
olabilirsiniz.
2. İşyeri hekimleri veya özel hekimlerden de aşı için randevu alabilirsiniz.
3. Ayrıca Schleswig-Holstein eyaletindeki tüm aşı merkezlerinde de aşı yapılmaktadır.
www.impfen-sh.de internet adresinden randevu alabilirsiniz.
a. 25.11.2021 tarihi itibariyle 60 yaş üzeri olan kişiler aşı olabilir
b. 02.12.2021 tarihi itibariyle aşı olmak isteyen herkes aşı olabilir
c. Tüm aşı randevu saatleri doluysa, web sitesine kaydınızı yaptırabilir ve açılan bir
randevu saati olduğunda size otomatik olarak e-posta yoluyla bir randevu günü/saati
bildirilecektir. Aşı olmaya geldiğinizde aldığınız e-posta ile size iletilen aşı kayıt
belgesini de yanınızda getirmelisiniz.
4. Birçok şehirde / beldede gezici aşı ekiplerinin sunduğu açık aşı kampanyaları
yapılmaktadır. Önceden randevu almadan bu ekiplere gidip aşı olabilirsiniz. Yapılacak aşı
kampanyalarının listesini www.impfen-sh.de internet adresinde bulabilirsiniz.
Bütün bu yerlerde ilk, ikinci ve üçüncü doz aşıyı yaptırabilirsiniz.
Önemli: Üçüncü doz aşı yaptırmak için ikinci ve üçüncü aşı arasında en az 6 ay bulunması
gerekmektedir. Tek doz yapılan Johnson&Johnson aşısı olanlar ise yeni aşı dozu için en az
28 gün beklemek zorundadır.

Aşı ile ilgili sorularımı kime sorabilirim?
Tıbbi sorularınız olduğunda aile hekiminize danışabilirsiniz.
Ayrıca Federal Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında farklı dillerde yayınlanan Corona
aşısı bilgilerini inceleyebilirsiniz. https://www.zusammengegencorona.de/tr
Ayrıca ücretsiz olarak Almanya’nın her yerinden ücretsiz olarak arayabileceğiniz 0800
0000837 telefon numarasından aşı ile ilgili İngilizce, Türkçe, Rusça ve Arapça dillerinde bilgi
alabilirsiniz.

