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Korona virüse karşı 
yeni bir madde 

bulundu.

Bu maddeye aşı 
deniliyor ve seni 
hastalığa karşı 

koruyor.

Aşı güvenli ve iyice 
test edildi.

Aşı üst koluna enjekte 
edilecek. Birkaç hafta 

sonra ikinci bir aşı 
olacaksın.

Aşı nedeniyle biraz 
ağrın olabilir. Ayrıca 

kas ağrısı veya ateşin 
de görülebilir.

Aşıdan sonra kendini 
iyi hissetmezsen, 

ailen, refakatçin veya 
doktorunla konuş.

Aşı olacağın zaman, 
bir çağrı alacaksın.

Aşı bir doktor veya 
hemşire tarafından 

yapılacak.

Aşı olup olmayacağına 
kendin karar 
verebilirsin.

Daha fazla kişinin aşı 
olması, herkes için 

daha güvenlidir.

Aşıdan sonra da 
kurallara uymalısın.

Kendini hasta 
hissediyorsan, test 

yaptır.

Ayrıca corona.steffie.nl/vaccinatie 
adresini de kontrol edin



Daha fazla bilgi refakatçiler için

Seni korona virüsüne 
karşı koruyacak bir madde 
bulundu. Bu maddeye aşı 
deniliyor.

Aşı seni korona virüsüne 
karşı koruyacak. Aşıdan 
sonra artık korona 
nedeniyle ağır derecede 
hastalanmayacaksın.

Holllanda’daki aşı 
kuralları çok katı. Bir aşı 
kullanılmadan önce iyice 
test edilmeli. Yani olacağın 
aşı güvenli.

Aşı üst koluna enjekte 
edilecek. Buna aşılama 
deniyor. İki kere aşı 
olunduğunda, etkisi en üst 
derecede oluyor. Bu nedenle 
birkaç hafta sonra ikinci bir 
aşı olacaksın.

Aşıdan sonra iğne yapılan 
yerde bazen biraz ağrı 
görülebilir. Ayrıca birkaç gün 
örneğin kas ağrısı veya ateş 
olabilir. Bunlara yan etkiler 
diyoruz. Yan etkiler, genelde 
kendiliğinden geçer.

Aşıdan sonra kendini iyi 
hissetmiyor musun? Bunu 
ailene, refakatçine veya aile 
hekimine bildir.

Aşı olacağın zaman, bir 
doktor veya GGD’den bir 
çağrı alacaksın.

Aşı bir doktor veya hemşire 
tarafından yapılacak. Bu kişi, 
senin aile hekimin, GGD’den 
biri veya bağlı olduğun 
bakım kurumundaki doktor 
olabilir.

Hollanda’daki 18 yaşından 
büyük herkes aşı olabilir. 
Aşı, hiç kimse için bir 
zorunluluk değildir. Aşı olup 
olmayacağına kendin karar 
verebilirsin.

Aşı olan kişi sayısının 
artması herkes için daha 
güvenlidir. Bu durumda 
bulaşı sayısı daha az olur ve 
daha az insan hastalanır.

Herkesin aşılanması zaman 
alacaktır. Bu nedenle 
aşıdan sonra da önlemlere 
uymalısın.

Eğer soğuk algınlığı şikayetin 
varsa, hapşırıyorsan 
veya boğazın ağrıyorsa, 
hemen test yaptırmalısın. 
Koronaya uygun başka sağlık 
şikayetlerin olursa, yine test 
yaptır.

Ayrıca coronavaccinatie.nl 
adresini de kontrol edin


