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Koronavirus SARS-CoV-2 için neden aşı olmalıyım?
Çünkü sizi ve diğer insanları sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır. Maalesef
koronavirus SARS-CoV-2, en başta 80 yaş üstü hastalar olmak üzere, çoğu durumda
ölümcüldür.
Koronavirüs aşısının amacı nedir?
Şu anda COVID-19 hastalarının iyileştirilmesi için başka etkili bir yöntem mevcut
değildir. Şu anda onay aşamalarından geçmekte bulunan aşılar, bu bulaşıcı hastalığa
tıbbi yolla müdahale için elimizdeki ilk gerçek fırsattır. Aşılama, daha az insana
bulaşmasını ve ciddi vakaların daha az olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Sadece
bunun ardından, kademe kademe normale dönebiliriz.
Aşı olmak zorunda mıyım?
Hayır. Aşı olmak gönüllü olmaya dayanmaktadır.
Aşının bir fiyatı var mı?
Hayır, sigorta durumuna bakılmaksızın aşı ücretsiz yapılacaktır. Federal yönetim aşı
bedellerini karşılayacaktır. Ayrıca aşılama merkezlerinin yapım masrafları eyaletler ve
federal yönetim arasında paylaşılacaktır.
Kuzey Ren-Vesftalya’da ne zaman ulaşılabilir olacaktır?
Aşı onaylandığında mevcut dozlar AB üye devletleri arasında dağıtılacaktır. Federal
yönetim ardından dozları her federal eyaletin nüfusuna göre dağıtacaktır. Kuzey RenVestfalya’daki aşılama merkezleri programa göre faaliyete geçmeye hazırdır ve
derhal başlayacaklardır.
İlk önce kim aşı olacak, ve neden?
80 yaş ve üstündekiler, huzur evlerindekiler ve bakım evlerindekiler önceliğe sahip
olacaktır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu için bu kitle özellikle riskli durumdadır, çünkü
virüs çoğu zaman bu insanlarda daha ağır vakalar olarak ortaya çıkmakta ve en
yüksek ölüm riskini taşımaktadır.
Hastane acil bölümlerinde ve yoğun bakım biriminde olanlar gibi tıbbi ve bakım
merkezi personelleri, ayrıca yaşlılara ayakta ve yatılı bakım sağlayan yerlerdekiler
hemen arkasından gelecektir.
Kararlar federal yönetimin Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) tavsiyelerine göre
alınacaktır. STIKO, Robert Koch Enstitüsü merkezli olup; Almanya için aşı tavsiyeleri
sağlanması amacıyla Etik Kurulu ve Leopoldina ile birlikte çalışmaktadır. STIKO
sadece aşılanan bireylerin değil aynı zamanda tüm nüfusun bir bütün olarak
faydasını ele almaktadır.
Bu kadar kısa sürede bu kadar çok kişiyi aşılamak mümkün müdür?
Evet, yıllık grip aşıları bunun iyi bir örneğidir.
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Yaşlı ve kırılgan durumdaki bireylerin koronavirüs aşısını derhal alması önemlidir. Bu
açıdan aşılama merkezleri kurulacaktır ama bir yandan da tesislerdeki grupların
(tesislerde kalanlar ve personel gibi) aşılanması için de huzur evleri ve bakım evleri
gibi yerlere mobil aşılama ekipleri gönderilecektir. Bu aşı ekipleri, sahada aşı
merkezleri tarafından koordine edilecektir.
Hastane personelleri ilgili hastanedeki doktorlarca aşılanabilir.
Bir aşı yeterli midir?
Hayır, koronavirüs aşısı, birincisinden birkaç hafta sonra ikinci kere yapılmalıdır. Aksi
halde etkili olmayacaktır.
Neden aşılama merkezleri kurulacak?
Aşılama merkezleri belirli COVID-19 aşılarının uygun şekilde kullanılmasını ve
depolanmasını sağlayabilir ve iyi akışa sahip bir organizasyon sağlayabilir. Örneğin
bazı aşılar -70’e veren derecelerde, çok düşük sıcaklıklarda saklanmalıdır.
Ayrıca teslim edilen çok sayıda aşı, her gün yüzlerce kişinin aşılandığı aşı
merkezlerinde son kullanma süreleri geçmeden kullanılabilmektedir. Bildiğimiz
kadarıyla aşılar kısa bir kullanım süresine sahiptir.
Kuzey Ren-Vestfalya’daki aşı merkezlerine dair genel bilgiler için bakınız:
https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
Aşı merkezleri hangi saatler arasında açık olacaktır?
Aşı merkezlerinin sabah 8:00 ve akşam 8:00 arasında haftanın yedi günü açık olması
beklenmektedir. Bu saatler mevcut aşı sayısına bağlı olarak ilk aşamada biraz
farklılık gösterebilir.
Randevular nasıl verilecek?
Ulus çapında randevuların düzenlenmesi için 116 117 telefon numarasının
kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca randevular için bir web sitesi ve akıllı telefon
uygulaması da sunulacaktır. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (AHIP) Kuzey
Ren-Vestfalya’daki bu büyük görevden sorumlu olacaktır.
Şu anda randevu alabilir miyim?
Hayır, randevular sadece aşı merkezleri aşıyı teslim aldığında yapılabilir.
Ne zaman aşı olacağım?
Bu yaşınıza ve mesleğinize bağlıdır. İlk olarak koronavirus SARS-CoV-2 karşısında
özellikle kırılgan durumda olanlar aşı olacaktır, ardından kademeler halinde diğer
gruplar aşı olacaktır. Robert Koch Enstitüsü Daimi Aşı Komisyonu, spesifik grupların
ne zaman aşı olabileceğine dair ek bilgi sağlayacaktır.
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Temel altyapı personellerinin erken aşı olması beklenebilir mi?
Evet, polis ve itfaiye gibi temel altyapı personelleri, devletin ve kamusal hayatın
işlemesinin belkemiğidir. Bu sebeple aşılarda öncelik sahibidirler. Ancak, özellikle
yaşlılar olmak üzere, yüksek risk gruplarındaki kişilerden önce aşı olmayacaklar.
Aşılar yeterli şekilde soğuk tutularak saklanabilir mi?
Lojistik meseleler zorlu olmasına rağmen aşılabilir. Aşı, oda sıcaklığında sadece kısa
bir süre tutulabilir, ancak aşı merkezleri gerekli soğutucu sistemlerine sahip olacaktır.
Aşı merkezinde yardımcı olmak için gönüllü olabilir miyim?
Aşı merkezinde gönüllü olmanızı memnuniyetle karşılarız. Gönüllüler AHIP’e tıbbi
personel olarak yardımcı olabilir veya ilgili merkezlerde aşı organizasyonuna yardım
edebilirler. Aşı merkezi gönüllüsü olmak isteyenlerin şu adresten kayıt olması
gerekmektedir: www.freiwilligenregister-nrw.de. Sitede daha ayrıntılı bilgiler
mevcuttur.
Daha ne kadar süre maske takmam gerekecek?
Şu anda söylemesi zor. Maske sizi ve diğerlerini koruma işlevi görmektedir. Yeterince
aşı mevcut olduğunda kamusal hayat kademeli olarak normal haline dönecektir.
Koronavirus SARS-CoV-2 ne zaman yenilecektir?
Koronavirüs bir süre daha gündelik hayatımızı şekillendirmeye devam edecektir.
Sadece yeterli aşı mevcut olduğunda ve çok sayıda kişi virüse karşı aşılandığında
“sürü bağışıklığı” sayesinde, diğer viral hastalıklarla nasıl yaşıyorsak virüs ile de aynı
şekilde yaşayabileceğiz.

Bilgi için nereyi arayabilirim?
Koronavirüs pandemisi ve gelecek aşılara dair bilgi almak için eyalet yönetiminin
Koronavirüs Destek Hattı ile irtibata geçebilirsiniz:
0211 / 9119-1001
Pazartesi–Cuma, sabah 8:00 - akşam 8:00 arası.
Cumartesi ve Pazar günleri sabah 10:00 - akşam 6:00 arası.
E-posta: corona@nrw.de

