Fragen zur Corona-Impfung_Türkisch

Korona aşısı ile ilgili sorular
1. Neden korona aşısı olmalısınız?
Korona ciddi bir hastalıktır. Hastalar genellikle ciddi şekilde hastalanır ve ölebilir. Özellikle
yaşlılar veya başka hastalıkları olan kişiler için Korona tehlikelidir. Bu insanların riski yüksektir.
Bu nedenle bunlara risk grupları da denir. Aşılama genellikle Korona hastalığından korunmayı
sağlar. Daha fazla insan aşılanırsa hastalıkla hızlı ve etkili olarak mücadele edilebilir. Önce
birçok insan aşı olmalı. Sonra adım adım günlük yaşam normale döner.
2. Korona aşısının avantajları neler?
Korona aşısını tamamlayanlar günlük yaşamda daha az kısıtlanıyor.
●
●
●
●
●

Örneğin, artık temas kısıtlamaları yok. Yani, aşısını tamamlayanlar diğer aşı olanlarla bir
arada olabilir. Aşılananlar, aşılanmamış olanlarla birlikteyken sayıya katılmaz.
Vücut teması olmayan bireysel sporlarda artık kısıtlamalar yok.
Artık gece sokağa çıkma yasağı yok – aşılananlar yasak varken de sokağa çıkabilir.
Aşılananlara seyahatten sonra artık karantina yok. Sadece değişmiş virüsün olduğu
ülkelerden gelirseniz aşılansanız da karantina var.
Aşılananlar test olmaz. Aşılananlardan negatif test istenmez. Örneğin kuaförde, ayak
bakım yerinde ve "tıkla al" alışverişte. Ama aşı defteri gösterilmeli.

3. Aşıyı tamamlamak ne demek?
Aşıda kola iğne yapılır. Bazen birkaç hafta sonra ikinci iğne gerekir. Tek iğneye aşı dozu denir.
Tam aşılama, son gerekli aşı dozundan sonra 14 gün geçince meydana gelir. Aşı, AB'de onaylı
Moderna, BioNTech, AstraZeneca/Vaxzevria ya da Johnson & Johnson aşılarından biri olmalıdır.
Ayrıca korona semptomunuz da olmamalı. Ve o anda korona hastası olmamalısınız. Aşıya göre
gereken aşı dozu değişiyor. Moderna, BioNtech, AstraZeneca/Vaxzevria aşılarında iki doz
gerekli. Johnson & Johnson'da bir doz aşı gerekir. Daha önce Korona olan kişinin vücudu onu
Korona'dan korur. Bu korumaya bağışıklık denir. Hasta olduktan 6 ay sonra aşı yapılırsa da bir
doz yeter.
4. Korona aşısı ücretli mi?
Hayır. Aşı Almanya'da ücretsiz. Nerede sigortalı olursanız olun.
5. Aşı olmak zorunlu mu?
Hayır. Almanya'da aşı olmak zorunlu değil. Ama belki bazı binalara aşı belgeniz yoksa
giremeyeceksiniz. Ya da aşı belgesiyle daha kolay gireceksiniz.
6. Aşı nasıl etki yapıyor?
Aşılar, vücudunuzun virüse karşı savunma oluşturmasına yardım eder. Almanya'da onaylanan
tüm aşılar bunu yapıyor. Aşılarda virüsü oluşturan bir parça bulunuyor. Bu parçanın adı diken
proteini. Yuvarlak virüsün etrafında bu dikenler var. Hücreleriniz, aşıdan sonra bu dikenleri
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yapıyor. Bağışıklığınız yani vücudunuzun savunma sistemi bunu fark eder ve istenen savunma
hücrelerini yapar. Bu savunma hücreleri hasta olunca virüsle savaşır.
7. Aşılar güvenli mi?
Aşılar önceden dikkatle test ve kontrol edildi. Bunun için kanunlar ve uluslararası kurallar var.
Sonra aşılara izin ve onay verilir. Aşılar çok hızlı geliştirildi. Ama diğer aşılara uygulanan
standartların aynısı uygulandı. Diğer aşıların onaylanması daha uzun sürse bile. Aşılar, çok nadir
görülen yan etkileri bulmak için devamlı kontrol ediliyor. Onaylanan aşıların etkileri çok farklı
değildir. Tüm onaylı aşılar güvenlidir. Korona'ya karşı hepsine güvenilebilir.
8. Aşı olunca Korona'ya yakalanır mıyım?
Evet, bu olabilir. Ama aşılananlarda çoğu zaman hafif Korona semptomları görülür. Bazen
Korona olduklarını bile fark etmezler. Aşı yine de işe yarar. Ciddi hastalıkları ve ölümleri önler.
9. Aşıdan sonra hangi yan etkiler var?
Tüm aşılardan sonra reaksiyon olabilir. Bu, Korona aşısında da olabilir. Bu reaksiyon, vücudun
aşı koruması geliştirdiğini gösterir. Aşı reaksiyonları genellikle aşıdan kısa süre sonra ortaya
çıkar ve birkaç gün sürer. Bu reaksiyonlar farklı olabilir. Örneğin iğne yapılan yerde ağrı, halsizlik
ya da baş ağrısı olabilir. Ya da kendinizi hasta hissedersiniz ve soğuk algınlığındaki gibi hafif
ateşiniz olur. Bu, vücudunuzun mikroplara karşı savunmaya hazırlandığını gösterir. Çok nadir
ağır yan etki olur.
10. Çalışma saatlerinde aşıya gidebilir miyim?
Şu anda, aşı tarihini özgürce seçemiyorsunuz. Çalışma saatlerinde aşı randevusu verilirse aşı
için izin alabilirsiniz. İşverenin bu süreyi ödeyip ödemeyeceği iş sözleşmenizde düzenlenmiştir. O
gün işe gitmeyecekseniz işverene olabildiğince erken söylemelisiniz. Gelecekte randevu
alabiliyorsanız randevunuzu çalışma saatleri dışında almalısınız.
11. Korona aşısı olduğumu işverenime söylemeli miyim?
Genellikle bu zorunlu değil.
Ama sadece aşılanınca çalışabileceğiniz meslekler var. Yoksa Korona İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği kurallarına uyulmayabilir. O zaman işverenin bilmesi gerekir.
12. Aşılarda hayvansal madde var mı?
Hayır. Şu anda onaylı aşılarda hayvansal madde yok.
13. Almanya hangi aşıları onayladı?
AB ve Almanya şu anda BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria ve Johnson &
Johnson aşılarını onayladı. Almanya'da sadece bu aşılar geçerli. Başka onaylı aşı yok. Diğer
aşılar hala test ve kontrol ediliyor.
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14. Aşının yenilenmesi gerekli mi?
Uzmanlar, bir süre sonra aşının yenilenmesi gerektiğini düşünüyor. Ama 6 ay, 9 ay ya da 1 yıl
sonra mı, bu belli değil.
Tekrar normal yaşamak için herkes aşı olmalı. Böylece arkadaşlar ve ailemizle sağlıklı
yaşayabilir ve seyahat edebiliriz.

