
Aşısı Hakkında BilgilerCOVID19 

Genel sorular için Federal Sağlık Bakanlığı‘nın Korona 
yardım hattı 
PZT - PER 8 - 18 arası / CUM: 8 - 12 arası
Tel. 030 / 346 465 100

Aşı hakkında genel bilgiler, aşı mitleri, riskler ve yan etkiler 
hakkında bilgiler ve onay bilgileri ile bilgi web sitesi, Aşıların 
etkinliği ve güvenliği
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/ 

Aşı merkezinde
Randevular 116117 numaralı telefondan veya online kayıt 
ile alınabilir (randevunuz e-posta veya SMS ile iletilir)
Bazı federal eyaletlerde, önceden randevu alınmadan aşı 
merkezlerinde aşı yaptırılabilir. 

COVID-19 AŞILARI HAKKINDA DAHA FAZLA BILGIYI NEREDEN EDINEBILIRIM?

Aile doktorunda veya uzman doktorda
Sadece doktorunuzun muayenehanesini arayın  
ve doğrudan randevu alın.

Mobil aşı ekiplerinde
Birçok şehirde, randevusuz aşılamayı sağlayan mobil aşı 
ekipleri (örneğin otobüslerde) bulunmaktadır.

Farklı dillerde COVID-19 aşısı hakkında bilgiler

mRNA aşısı:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

vektör aşısı:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

BİR AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI OLMAK IÇIN IYI NEDENLER
Aşı ücretsizdir, testler 11 Ekim‘den itibaren ücretli olacaktır. 
3G kuralı (aşılanmış - iyileşmiş - test yaptırmış) hastaneler 
ve bakım evleri, kapalı alanlı gastronomi ziyaretleri, otel 
konaklamaları, etkinlikler vücuda yakın sunulan hizmetler 
(örn. kuaför) için geçerlidir. 

Aşı olmuş kişiler için temas kısıtlamaları olmayacak. 
Aşı olmanız, sizin için enfeksiyon riskini ve çevrenizdeki 
aşılanmamış kişilere (12 yaşından küçük çocuklar, daha 
önce hastalığı olan kişiler) virüsün bulaşma riskini en aza 
indirir. 

Şiddetli seyir ve uzun süreli Covid riski önemli ölçüde 
azalır. Ciddi bir aşı reaksiyonu olasılığı, şiddetli seyirden 
veya uzun süreli Covid riskinden daha düşüktür. Aşı olmay-
an her 7 kişiden biri ciddi bir hastalık geliştirmekte.

Benim için küçük, insanlık için büyük bir zerk. 
Randevu genellikle en fazla yarım saat sürer. 
Aşısını olan pek çok insan normalleşmenin ve daha az ön-
lemlerin yolunu açıyor.

Diğer diller? Basitçe QR kodunu tarayın ve PDF‘yi indirin.

Burada bulunduğunuz şehir için kolayca tüm aşı seçeneklerini, şimdi aşı olmak için on iyi nedeni ve aşı randevunuz için gerekli olan 
tüm önemli belgeleri bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, tesis yöneticiniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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