„Hatırlatma Aşısı“
QQ

Daimi Aşı Komisyonu, 18 yaşından büyük
herkese bir mRnA aşısıyla hatırlatma aşısı
yaptırmalarını tavsiye ediyor.

QQ

Bunun için ikinci aşıdan bu yana en az
altı ay geçmiş olmalıdır.

QQ

„Hatırlatma aşısında“ önceliği olanlar
SS

QQ

Diğer
güncel bilgileri
internet sitemizde bulabilirsiniz
www.alb-donau-kreis.de

70 yaş üstü kişiler,

SS

Bakım kurumların, yardım kurumlarında tehlikeli
grupların tedavi edildiği, bakımının yapıldığı
veya yaşadığı kurumlarda yaşayan kişiler

SS

Bağışıklığı olmayan kişiler.

TÜRKISCH

Hatırlatma aşısına gelirken lütfen yanınızda birinci
ve ikinci aşılamanın belgesini ve kimliğinizi getirin.

Sağlıklı kalın.

Sorularınız mı var?

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

KORONA KORUYUCU
AŞISI İLE İLGİLİ
BİLGİLER
SÜRÜM 2.0

QQ

116 117 numaralı yardım hattı

Gençlik ve Sosyal İşler Bakanlığı

QQ

www.zusammengegencorona.de

Mülteciler, Entegrasyon,
Devlet Yardımları Uzmanlık Hizmeti

QQ

www.rki.de
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Sevgili
Vatandaşlar,

Önemli
Bilgiler

Aşılama

Bu bilgilendirme broşüründe Korona aşısı hakkında
önemli bilgiler bulabilirsiniz.

Kimler aşı olabilir?

QQ

Onaylanmış olan bütün aşılar Korona
virüse karşı etkilidir ve son bilimsel bilgilere
göre riski düşüktür.

QQ

Birçok aşı türünde birkaç hafta sonra
ikinci bir aşılama gerekmektedir.

QQ

Aşılanan kişiler, Korona virüsün yayılmasını
engellemeye yardımcı olur.

QQ

Aşı, vakaların ekseriyetinde hastalığı
ağır geçirmeyi önlemektedir.

QQ

Bu bilgiler, Korona virüse karşı koruma sağlamanın
en güvenli yoludur. Aşılama, hastalığın ciddileşmesini
önleyebilir.
Bu şekilde kendinizi, ailenizi ve yaşlı ve hasta kişileri
koruyabilirsiniz.

Nerede aşı olabilirim?
QQ

Aşılama, Korona virüsten korunmak için en basit ve
en etkili önlemlerden biridir.

Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), şayet buna karşı
herhangi bir gerekçe söz konusu değilse 12 yaş
üstüne aşılama yapılmasını tavsiye ediyor.

Aile hekimi muayenehanesi

QQ

Özel muayenehaneler

Aşı olan herkes, hastanelerimizin daha az yoğun
olması açısından sağlık sistemine yardımcı olmuş
olur. Bu sayede umarız ki hepimiz adım adım normal
hayatlarımıza geri dönebiliriz.

QQ

İşyeri doktoru

QQ

Lokal aşı kampanyaları

Korona virüse karşı kalıcı koruma önemlidir. Kalıcı
koruma, birçok kişi Korona aşısı olduğunda elde edilir.

Aşının ücreti kimin tarafından karşılanıyor?
QQ

Bu yüzden lütfen aşı olun!
Ulm, 19 Kasım 2021

Aşı ücretsizdir

Aşı randevusuna gelirken yanımda
hangi belgeleri getirmem gerekir?
QQ

Aşı kartı (şayet varsa)

QQ

Doktora vermek için sağlık sigortası kartı/bilgi formu

QQ

Kimlik
(oturum kapsamı, oturum izni, seyahat pasaportu vs.)

