
Telefon ile randevu almak. 

İki aşı randevusu için bu telefon numarasını 

arayabilirsiniz 116117. 

Bunun için: 

 Bir kalem ve kağıt  

 Maalesef biraz sabır ve  

 Muhtemelen birden fazla arama deneme-
sine ihtiyacınız olacak.  

Nerede aşı olabilirim? 

Yaşlı bakım evlerinde ve huzur evlerin-

de kalan yaşlılar doğrudan kaldıkları 

kurumlarda aşılanır. Diğerleri aşı merkezlerinde 

veya GP uygulamalarında aşılanır. Sigmaringen 

bölgesinin aşılama merkezi Hohentengen'dedir. 

Österfeldstraße, 88367 Hohentengen 

daha fazla bilgi için: www.landkreis-

sigmaringen.de/de/Landratsamt/

Kreisverwaltung/Fachbereiche/Gesundheit/

Impfzentren 

– Aile hekiminiz ve/veya sağlık sigortası ara-

cılığıyla aşı olmaya davet edilmeyeceksiniz. 

Kendiniz randevu almanız gerekir.  

– Aşı için kaydolmak zor gibi görünebilir. Belki 

bu konuda yakınlarınızdan veya arka-

daşlarınızdan yardım alabilirsiniz.  

Önemli: İki kez aşılanmalıdırlar. 

Ne yazık ki, federal devlet ve eyalet hükumeti şu 

anda gerekenden ve talep edilenden daha az aşı 

dozu sağlayabiliyor. Ancak mevcut aşı kadar aşı 

randevusu verilecektir. Bu nedenle, herkese bir 

aşı randevusu verilmesi zaman alabilir.  

İnternet'ten randevu almak. 

Bunun için: 

 İnternet bağlantısına  

 İnternet sayfası 

 www.impfterminservice.de/impftermine 

 Bir mobil telefon (cep telefonu) ve e-
posta adresi  

 İnternet deneyimi veya  

 İnternet deneyimi olan ve size yardım 
edecek bir kişiye  

 Maalesef biraz sabra ihtiyacınız olacak  

Lütfen hemen her iki aşı için randevu alın!  

Lütfen hemen her iki aşı için randevu alın!  

Korona aşısı, kendinizi korumanıza ve 

pandemiyi kontrol altına almanıza 

yardımcı olacaktır.  

Koroma aşısı hakkında 

bilinmesi gerekenler  



NEDEN KORONAVIRÜSE KARŞI AŞI OLMA-

LIYIM? 

Kendinizi, ailenizi ve görüştüğünüz 

tüm kişileri korursunuz. Korona 

aşısı isteğe bağlı ve ücretsizdir. 

Aşılar güvenlidir. Uyumluluk, güvenlik ve etkinlik 

açısından özenle kontrol edilmişlerdir.  

Kimler aşı olabilir? 

Henüz yeterli miktarda aşı mevcut 

olmadığından, COVID-19’u ağır geçirebilecek 

ciddi risk altında olan kişiler öncelikle 

aşılanacaktır.  

–Yeterli miktarda aşı mevcut olduğunda, aşı, 

tüm insanlara sunulacaktır.  

Aşılama işlemi nasıl gerçekleşir?  

Kararlaştırılan aşı tarihinde dok-

torunuz öncelikle sizinle bir görüşme 

yapacak. Bu görüşmede size aşı hak-

kında daha detaylı bilgiler verilecek. 

Sorularınız da cevaplanacak. Ardından aşı o-

lacaksınız. Bir süre daha reaksiyon gösterip gös-

termediğiniz gözlemlenecek.  

– Üreticiye bağlı olarak, 6 ila 12 hafta mesafede 

tekrar aşılanacaksınız.  

– Bu yüzden size en başta iki aşı randevusu veril-

ecek.  

Yanınızda ne getirmeniz gerekiyor? 

Aşı gününde kimliğinizi ve elektro-

nik sağlık karnenizi yanınızda getir-

meniz gerekiyor. Eğer varsa aşı kar-

nenizi de getirin.  

Aşı maddesi nasıl etki eder? 

Şu anda üç adet aşı maddesi mevcut. 

Klinik testlerde oldukça etkili oldukları 

görüldü. Yani aşılanan bir kişi yüksek 

ihtimal ile hastalanmayacaktır.  

– Aşı maddesinin üretiminde hayvansal 

ürünler kullanılmamıştır. Aşı maddesi, tüm 

büyük dinlerin kurallarına uygundur.  

– Aşılanmış bir kişinin COVID-19 hastalığından 

ne kadar süreyle korunduğu henüz bilinmiyor.  

– Tam koruma, 2. aşıdan 7 gün sonra başlar. 100 

kişiden 95’inde etkilidir.  

Aşı ücretsizdir.  

Aşılanan kişilerin virüsü başkalarına bu-

laştırıp bulaştırmayacağı kesin 

olmadığından, aşılamadan sonra da 

AHA+A+L kurallarına uymalısınız.  

Hangi yan etkiler görülebilir? 

Vücudun, bu aşı maddesine alışması gerektiği 

için reaksiyonlar meydana gelebilir. Enjeksiyon 

yerinde ağrı, bitkinlik, baş ağrısı, kas veya eklem 

ağrısı görülebilir.  

– Reaksiyonlar, yaşlı insanlarda gençlere göre 

daha az görülür. Genellikle hafif seyrederler.   


