FAQ

COVİD AŞISIYLA İLGİLİ
SORULAR VE CEVAPLAR!

Covid pandemisini yenmek ve günlük hayata geri dönmek için el birliği ile sunulan
ücretsiz Covid aşısını kabul etmeliyiz!
Bu broşürde Avusturya'daki Covid aşısı ile ilgili en önemli soruları ve cevapları bulacaksınız.

COVID-19 aşısı yan etkilere neden olabilir mi?
Evet, aşı reaksiyonu ile gerçek yan etkiler arasında bir ayrım yapılır. Reaksiyonlar, aşılamanın
gerçek etkisine eşlik edebilen olaylardır. Yan etkiler fiziksel savunma reaksiyonunun bir ifadesidir. Tehlikeli değildirler, ender durumlarda yorgunluk, baş ağrısı, hafif ateş ve genel "grip
hastalıkları benzeri" yan etkiler de görülebilir.

Alerjilerim varsa COVID-19'a karşı aşı olabilir miyim?
Polen alerjisi veya ev tozu gibi nesnelere sık alerjisi olan kişiler aşılanabilir ve aşılanmalıdır.
Şiddetli alerjiniz varsa aşı yaptırmadan önce ail eve doktorunuza danışmalısınız.

Onaylandıktan sonra aşı yetkili kurumlar tarafndan denetlenecekmi?
Evet, tüm aşılar onaylanmadan önce sıkı bir şekilde test edilir ve daha sonra sürekli olarak
denetime alınır. AB ve Avusturya'da yasal onay sıkı bir şekilde yönetilir ve sürekli olarak kontrol
edilir.

Bu kadar kısa bir test aşamasından sonra aşının uzun vadeli yan etkilerinin olmayacağı nasıl bilinir?

Bunu onay aşamasında diğer ilaçlardanda olduğu gibi yüzde yüz bilmek mümkün değildir..
Tüm olası uzun vadeli yan etkilerin kaydedilebilmesi için sağlık yetkilileri sürekli olarak bu
süreci izler ve kontrol eder.

Daha önce SARS-CoV2 enfeksiyonu geçirmiş kişilere aşı yapılabilir mi?
Önceden SARS-CoV2 enfeksiyonu geçirmiş kişiler, aşıdan önce aile ve ev doktorlarına
danışmalıdır.

İlk olarak COVID-19'a karşı kimin aşı olacağına nasıl karar veriliyor?
Avusturya'da aşı olmak isteyen herkesin COVID-19'a karşı aşılanabileceğini varsayabiliriz.
Başlangıçta aşının bulunmasının zor olması nedeniyle, federal hükümet kimin ve ne zaman
aşılanabileceğini belirten bir aşı programı hazırlıyor. Öncelik, önceki hastalıkları nedeniyle
veya ileri yaşları nedeniyle risk grubuna dahil olan veya bakıcılar gibi risk grubundaki kişilerle
düzenli temas halinde olan tüm kişilere verilir.

Korona aşılamasından sonra aşıdan kaynalanbilecek zararlardan kim sorumludur?

Yürürlükteki Aşı Zararları Yasası uyarınca, Avusturya Devleti, onaylanmış bir aşıdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumludur ve gerekirse tazminat ödemek zorundadır.

Aşıdan bana Corona / COVID-19 Virüsü bulaşabilirmi?
Hayır kesinlikle bulaşmaz. Aşı herhangi bir bulaşıcı malzeme içermez.

Aşının koruyucu etkisi ne kadar sürer?
Aşılanan şahısta 90 gün sonra hala yeterli antikorların (koruyucu) varolduğunun tespit edildiği
bilinmektedir.

Aşıdan sonra hala maske takmam gerekiyor mu?
Evet! Maske, kendinizi korumak için, ve özellikle karşınızdakini korumak için kullanılır. Ayrıca
Maske takıldığında Virüsler solunamaz ve soluduğumuz hava ile de yayılmaz.

Korona aşısının bana herhangi bir maliyeti var mı?
Hayır! Aşı herkes için ücretsizdir.
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