Kısa bilgi -

(28.06.21 itibariyle)

Corona aşısı hakkında bilmeniz gerekenler
Bu bilgi sayfası size önemli cevaplar sağlar


Aşılama neden önemlidir?



Aşılama hakkım var mı?



Nerede aşı olabilirim ve nasıl randevu alabilirim?



Aşı için hangi belgelere ihtiyacım var?



Herhangi bir yan etkisi var mı?



Aşı hakkında nereden bilgi alabilirim?



Beni daha fazla kim destekleyebilir?

Aşılama neden önemlidir?


Bağışıklık sistemi, bir aşı ile patojene (örn. Corona) hazırlanır.



Bu şekilde, sadece kendinizi etkili bir şekilde korumakla kalmaz, aynı zamanda örneğin başka
hastalıklar nedeniyle aşı yapılamayan diğer insanları da korursunuz!



Ne kadar çok insan aşı olursa, enfeksiyon o kadar az yayılabilir (sürü bağışıklığı da denir)

Aşılama hakkım var mı?
Evet! Aşı önceliği kaldırıldı.
26 Haziran 2021'den itibaren Wuppertal aşı merkezinde tüm vatandaşlar (16 yaş ve üstü) için aşı
yaptırmak mümkündür.

Nerede aşı olabilirim ve nasıl randevu alabilirim?


Aşılama merkezinin adresi: Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal



Randevu aldığınız saate kadar gelmeyin. Randevu ve izin alınmadan aşı yapılamaz.



ÖNEMLİ: Yakın zamanda corona enfeksiyonu geçirmiş kişilere aşı yapılamaz. Enfeksiyon en az altı
ay önce olmuş olmalı.



Genel pratisyenlerin de aşı yapmasına izin verilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi aile
doktorunuzdan öğrenin.
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Randevular, 0202 563 4858 numaralı telefondan doğrudan Servis Merkezi'nden veya
sccorona@stadt.wuppertal.de adresinden de alınabilir.



Kuzey Ren Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği aracılığıyla: Telefon 0800 11 6 11 7 01 veya online:
https://termin.corona-impfung.nrw/home



Aile doktorunuzda

Ek Bilgiler:
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php#Wo_finde_ich_Infos_in_leichter_Sprache_oder_Geb-C3A4rdensprache-3F

Aşı için hangi belgelere ihtiyacım var?
• Fotoğraflı kimlik (kimlik kartı veya pasaport)
• Randevu onayı
• Aşı sertifikası (varsa)
• Aşı belgeleri: bilgi formu, tıbbi geçmiş ve onam formu
Lütfen doldurulan formları * nüsha olarak * randevuya gelirken yanınızda getiriniz.
• İlk aşılamanın kanıtı
• Varsa tıbbi belgeler (örneğin kalp kartı, diyabet kimliği veya ilaç listesi)
Die Unterlagen zur Impfung finden Sie unter:
https://www.wuppertal.de/service/unterlagen-zur-coronaimpfung.php

Herhangi bir yan etkisi var mı?





Yan etkiler olabilir. Bu normaldir çünkü bağışıklık sistemi çalışıyor.
Yan etkiler genellikle tehlikeli değildir ve genellikle birkaç gün sonra kaybolur.
Yan etkiler örneğin şunlar olabilir: ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları, kızarıklık, ağrı ve şişme.
Yan etkiler daha kötüyse, bunu doktorunuza bildirmelisiniz.

Aşı hakkında nereden bilgi alabilirim?
Telefonla (0202 563 2000) veya Wuppertal şehrinin web sitesinde
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2021/maerz21/kacheltextimpfen.php
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Robert Koch Enstitüsü, Corona'ya karşı aşılama konusunda daha hafif ve farklı dillerde bilgi sağlar.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-AufklaerungsbogenTab.html



Aile doktorunuzda

Kim bana daha fazla destek olabilir?
Wuppertal şehrinin yardım hattı:


0202 563 2000: Pazartesi - Cuma: 07:00 - 19:00 / Cumartesi ve Pazar: 10:00 - 14: 0202 563 2000:
Pazartesi - Cuma: 07:00 - 19:00 / Cumartesi ve Pazar: 10:00 - 14:



Göçmenlik ve Entegrasyon Departmanında entegrasyon ve mülteci ekibi, yeni göçmenleri ve
mültecileri desteklemektedir:



https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php



AB bölgesinden yeni göçmenleri yeni göçmenlik ekibi destekler:
https://www.wuppertal.de/vv/oe/eu--neu-zuwanderung/204.35.php



Kuzey Ren Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Derneği: 0800 11 6 11 7 01

Daha fazla dil ve bilgi aşağıdaki bağlantı veya QR kodu altında bulunabilir
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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