COVID-19 aşısı hakkında bilgiler
Aralık 2020’den beri İsviçre’de COVID-19 virüsüne karşı aşılama yapılmaktadır. Burada aşıyla ilgili en
önemli soruları ve cevapları bulacaksınız.

Kendimizi böyle
koruyabiliriz.
Aşı etkili mi? Ve aşı güvenli mi?
Evet. Aşı, COVID-19 virüsüne karşı etkilidir. Ve aşı güvenlidir. Bu, İsviçre ilaç Enstitüsü Swissmedic
tarafından yakından incelenmiştir. Ancak, o zaman aşıya izin verildi.
Aşı binlerce kişi üzerinde test edilmiştir. Çalışmaların gösterdiği üzere: Aşı etkili. Ve aşı güvenlidir. Ayrıca,
yaşlılar ve hastalık geçmişi olan insanlar için de.
Aşılama ciddi yan etkilere neden olmaz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Swissmedic,
aşının etkinliğini ve güvenliğini izlemeye devam ediyor.
Önemli: Aşılamadan sonra ciddi yan etki riski çok azdır. Koronavirüs enfeksiyonundan sonra ciddi
bir hastalık riski çok daha yüksektir. Bu nedenle, Federal Sağlık Müdürlüğü (BAG) belirli kişilerin
aşınlanmasını önerir.
Kimler aşı olmalı?
BAG’ye (Federal Sağlık Müdürlüğü) göre aşağıdaki kişiler aşı olmalıdır:
1. Yaşlılar ve hastalık geçmişi olan insanlar gibi risk altında olan kişiler. Önemli: Hamile kadınlar özellikle
risk altında olan kişiler arasındadır. Ancak, onlar aşı yaptırmamalıdırlar.
2. Hastalarla temas halinde olan hastane ve bakım evi personeli. Ve özellikle risk altında olan insanlara
bakan kişiler.
3. Özellikle risk altında olan insanlarla aynı evde yaşayan kişiler.
4. Enfeksiyon riskinin özellikle yüksek olduğu iş yerleri, bakım evleri ve grup konutları sakinleri. Örneğin,
engelliler atölyeleri ve bakım evleri. Ve bu atölyelerin, bakım evlerinin ve grup konutlarının personeli.
5. Aşı olmak isteyen tüm diğer yetişkinler.
COVID-19 geçiren kişiler de aşı olabilir. Ancak, enfeksiyondan üç ay sonra aşı olmalıdırlar.
Önemli: Yüksek ateşiniz mi var? Hasta mısınız? Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Veya korona testin
sonucunu mu bekliyorsunuz? Veya kendinizi izole mi ettiniz veya karantina da mısınız? O zaman aşıyı
şimdi olmayın. Aşı randevunuzu erteleyin. Ancak, mümkün olan en kısa sürede aşı olun.
Kimler aşı olmamalı?
BAG (Federal Sağlık Müdürlüğü) aşağıdaki kişilerin aşı olmasını önermiyor:
• Aşı maddesinin herhangi bir bileşenine (özellikle polietilen glikol (PEG)) karşı ciddi alerjisi olan kişiler
• Hamile kadınlar. Şimdiye kadar, hamile kadınların aşılanması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu
nedenle, aşılamanın hamilelik üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Veya doğmamış bebek üzerindeki.
• 16 yaşından küçük gençler ve çocuklar. Şimdiye kadar, 16 yaşın altındaki kişilerin aşılanması ile ilgili
hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, aşılamanın 16 yaşın altındaki çocuklar ve gençler üzerindeki
etkisi bilinmemektedir.
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www.sg.ch/coronavirus

Nerede ve ne zaman aşı olabilirsiniz?
Aşılamadan Kantonlar sorumludur. St. Gallen Kantonunda aşılama hakkında bilgi için bkz. www.sg.ch.
Ayrıca, doktorunuza da danışabilirsiniz. Veya eczanenize de sorabilirsiniz.
Aşılama nasıl yapılır?
Üst kolunuza enjeksiyon yapılır.
Ne sıklıkla aşı olmanız gerekir?
2 kez aşı olmanız gerekir. 1. aşıdan yaklaşık 4 hafta sonra 2. aşıyı olmanız gerekir.
Önemli: Her iki aşıyı da olun. Ancak o zaman mümkün olduğunca korunursunuz.
Aşı nasıl korur?
Aşı vücudunuza, virüse karşı savaşmaya yardımcı olur. Vücudunuz COVID-19’a karşı koruma sağlar. Bunu
yapmak için vücudunuzun birkaç hafta zamana ihtiyacı var.
2. aşıdan yaklaşık 1 hafta sonra, vücudunuz COVID-19’a karşı koruma sağlamış olacaktır. Şu andan
itibaren, COVID-19’a yakalanma riskiniz çok düşüktür.
Önemli: Aşıdan sonra bile aşağıdaki kurallara uyun: Ellerinizi yıkayın. Maske takın. Ve mesafenizi koruyun.
Çünkü bazı insanlar aşı olsa bile, COVID-19 nedeniyle hastalanabilir. Ancak, çoğu zaman aşı olan insanlar,
ciddi şekilde hastalanmazlar.
Aşının etkisi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? O zaman bkz. www.bag-coronavirus.ch/mrna
web sitesi.
Aşı ne kadar süre korur?
Bu henüz bilinmiyor. Ancak, aşı maddesini üretenler bunu araştırıyor. Belki BAG (Federal Sağlık
Müdürlüğü) ileri bir zamanda 3. bir aşılanmayı önerir.
Aşıdan dolayı COVID-19’a yakalanma olasılığı var mı?
Hayır. Aşıdan dolayı COVID-19’a yakalanma olasılığınız yoktur. Aşı maddesinde korona virüsleri yoktur.
Aşının yan etkileri var mı?
Her aşının yan etkileri olabilir. Çoğu zaman yan etkileri çok hafif seyreder. Ve çoğu zaman yan etkileri hızla
kaybolur.
Hangi yan etkiler olabilir?
Aşağıdaki yan etkiler yaygındır:
• Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, ağrı ve şişlik olabilir.
• Baş ağrısı
• Halsizlik
• Kaslarda ve eklemlerde ağrılar
• Titreme ve hafif ateş gibi genel semptomlar
Bu yan etkiler, vücudun COVID-19’a karşı koruma oluşturduğunu gösterir.
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Ciddi yan etkilere çok nadir rastlanır. Ciddi yan etkilerin arasında örneğin ciddi alerjik reaksiyon vardır.
Aşıdan sonra şişlik, kızarıklık, kaşıntı veya nefes darlığı oluşabilir. Böyle semptomlarınız mı var? O zaman,
lütfen derhal doktorunuzla görüşün!
Yan etkiler ne kadar sürebilir?
Yan etkiler genel olarak birkaç gün sonra geçer. Bir hafta sonra yan etkileriniz hala devam ediyor mu? Veya
yan etkiler daha da mı kötüleşiyor? Veya endişeleniyor musunuz? O zaman, doktorunuzla görüşün!
Aşı olduktan sonra ne yapmalısınız?
1. aşıyı oldunuz mu? O zaman lütfen 2. aşı için randevu alın 1. aşıdan yaklaşık 4 hafta sonra 2. aşıyı
olmanız gerekir.
Önemli: Aşıdan sonra bile aşağıdaki kurallara uyun: Ellerinizi yıkayın. Maske takın. Ve mesafenizi koruyun.
Aşı oldunuz. Diğer insanlara yine de COVID-19 bulaştırabilir misiniz?
Bu henüz bilinmiyor. Ancak aşı olmanıza rağmen COVID-19 enfeksiyonu geçirmeniz mümkündür. Fakat,
muhtemelen hastalanmayacaksınız. Veya semptomlar çok hafif olacaktır. Belki de diğer insanlara virüs
bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle, aşıdan sonra bile aşağıdaki kurallara uyun: Ellerinizi yıkayın. Maske takın.
Ve mesafenizi koruyun.
Aşı için bir ücret vermeniz gerekiyor mu?
Hayır. Aşı ücretsizdir.
Aşı gönüllü müdür?
Evet. İsviçre’de aşılar gönüllüdür.
COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Daha fazla bilgiyi Federal sağlık müdürlüğünde bulabilirsiniz: www.bag-coronavirus.ch/impfung. Ayrıca
Federal bilgi hattını da arayabilirsiniz: 058 377 88 92
Veya doktorunuza sorabilirsiniz.
Eczanenizde de daha fazla bilgi alabilirsiniz.
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