
Koronaya karşı aşı nedir?
Koronaya karşı aşı sizi koronavirüse karşı korumaktadır.
Aşı kolunuzun üst kısmına 2 kez iğneyle yapılır.
İğnelerden sonra virüsten hasta olma ihtimaliniz azalır. 

Aşılandıktan sonra vücudunuzda neler olur? 
Aşılanma sonucu vücudunuz virüse karşı antikor üretir. 
Bu nedenle vücudunuz virüsü tanır. 
Vücudunuz bu durumda virüsü hızla öldürebilir. Hasta olmazsınız ya da az hasta 
olursunuz.

Aşının koronaya karşı ne kadar bir süre koruma sunacağı henüz bilinmemektedir.

Güvenli midir?
Aşılar bilinen normal süreçten daha hızlı bir şekilde üretilmiştir. 
Bu da dünyanın her yerinde bilim insanlarının hep birlikte bir aşı üzerinde  
çalışmalarındandır.
Ancak, atlanmış olan adım yoktur. Bu mümkün de değildir zira, aşı üretim  
kuralları çok sıkıdır. 
Aşılar hazırlandıklarında testten geçirilmiştir. 

Aşılar, EMA adlı Avrupa kurumu tarafından onaylanmıştır. 
CBG adlı Hollanda kurumu da bunun bir parçasını oluşturmaktadır. 

Yan etkileri
Diğer aşılarda da olduğu gibi aşılanma sonrasında şikâyetleriniz olabilir. Bunlara 
aşının yan etkileri olarak adlandırıyoruz.

Rahatsız olabileceğiniz hususlar:

 • İğne vurulan yerde ağrı
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • Kas ağrısı
 • Ateş

Bu tür şikâyetler genelde 1 ila 3 gün sürer. 
2’nci aşı sonrasında bu şikâyetler, 1’inci aşı sonrasından daha fazla olabilir.

Birkaç yıl sonra ancak kesin bilgi sahibi olabiliriz fakat, ileride başka  
şikâyetlerinizin olması ihtimali çok küçüktür. 

Aşılanmadan dolayı çok fazla şikâyetiniz olduğunda aile doktorunuzu arayınız. 

Koronaya  
karşı aşı 
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Aşılanma kimler içindir
Hollanda’da 18 yaş ve üstü olan kişiler, aşılanmak için davet edilirler.

Herkesin aynı anda aşılanması mümkün değildir. 
Sıranız geldiğinde size, davet içeren bir yazı gönderilir.

Şu an 3 farklı aşı bulunmaktadır. 
Hangisini olacağınızı seçmeniz mümkün değildir. 

Aşılanma ne zaman yapılmaz
Aşağıda belirtilen durumlarda aile doktorunuzu arayın:

 • daha önce bir aşılanma sonrasında alerjik bir reaksiyonunuz olduğu  
  halde
 • 1’inci iğne sonrasında aşırı bir alerjik reaksiyonunuz olduğu halde

Aşağıda belirtilen durumlarda aşılanmayı erteleyip yeni bir randevu almanız 
daha iyi olacaktır: 

 • çok hasta olduğunuzda veya yüksek ateşiniz olduğunda
 • korona olduysanız 
 • koronada sık sık görülen şikâyetleriniz olduğunda
 • korona testi yaptırdınız ama henüz sonucu belli olmadığında
 • korona hastası olan bir kişiyle temasınız olduğunda 

Hamilelik 
Hamile misiniz? Bu durumda aşılanmayı hamilelik sonrasına kadar ertelemeniz 
daha iyi olacaktır. 

Korona nedeniyle çok fazla hastalanabileceğiniz bir hastalığınız mı var, o halde 
aşılanma yine de faydalı olabilecektir. Bu durumda yapacağınız en iyi şeyin ne 
olacağını öğrenmek üzere aile doktorunuzu arayın. 

Aşılanma sonrasında
Aşılanmadan sonra elleri yıkamak ve sosyal mesafeyi korumak gibi genel  
tavsiyelere hâlâ sürekli uyunuz. 
Yine de korona şikâyetleriniz olursa, kendinizi test ettirin. 

Aşılanma sonrasında virüsü başkalarına bulaştırmanızın mümkün olup olmadığı 
bilinmemektedir. 
Ve virüsten yine hastalanma ihtimali hâlâ mevcuttur. 

Koronavirüs hakkında başka sorularınız olduğunda:
0800-1351 numaralı telefonu arayın


