
Aşı merkezinde korona koruma aşısı; randevu 
 kararlaştırmadan ikinci aşılamaya kadar

1. Randevu kararlaştırma
Nordrhein-Westfalen’in 53 aşı merkezindeki aşılamalar, 8 Şubat 2021’de başlıyor. Buralarda 
aşılama sadece randevu ile mümkün. Kayıt için en iyisi 25 Ocak 2021’den itibaren www.116117.de 
internet adresini kullanın. Kayıt işlemini yakınlarınız yapıyorsa lütfen mutlaka çifte rezervasyon-
lardan kaçının. Elbette ücretsiz telefon numaralarını da 0800 116 117-01 (Rheinland) veya 
0800 116 117-02 (Westfalen) kullanabilirsiniz. Bunlar aynı şekilde 25 Ocak 2021’den itibaren 
her gün saat 08:00’den 22:00’ye kadar kullanıma açık olacaktır. Yoğun talep nedeniyle maalesef 
uzun bekleme süreleri olacağı tahmin edilmektedir.

2. Aşı merkezine kayıt
İlçeler ve bağımsız şehirlerdeki konumlar, aşı merkezlerine otobüs, tren veya araba ile rahatlıkla 
erişilebilecek şekilde seçilmiştir. Buradaki ilk istasyon kayıttır: Verileriniz kaydedilir ve aşı uygunlu-
ğunuz kontrol edilir. Lütfen bunun için kimlik kartınızı, elektronik sağlık kartınızı, randevu 
onayınızı ve aşı belgenizi (varsa) yanınızda getirin. Lütfen mutlaka bir gündelik maske veya 
FFP2 maske takın.

3. Bilgilendirme
Yan kısımda bulunan bekleme alanında, aşı merkezindeki korona koruma aşısı hakkında yeniden 
ayrıntılı bilgi alma imkanınız vardır. Bilgi formu ve onay formunu henüz posta yoluyla almadıysanız, 
her ikisi de size verilecektir. Lütfen dikkatlice okuyun ve doldurun. Talebiniz üzerine size memnu-
niyetle bir doktor ile görüşme imkanı sunulacaktır.

4. Aşılama
Aşılama, kapalı bir alanda ve eğitimli sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilir. Aşı, grip koruma 
aşısında olduğu gibi üst kola enjekte edilir. Küçük bir miktar yeterli olmaktadır. Sonrasında enjeksiyon 
bölgesi bir yara bandı ile kapatılır. Aşılama bilgisi, aşı belgesine veya tüm gerekli bilgileri içeren 
bir belgeye kaydedilir.

5. Gözlem
Sonrasında, 30 dakikaya kadar tıbbi gözetim altında özel bir bekleme alanında beklemeniz rica 
edilir. Böylece çok nadir de olsa, bir alerjik reaksiyona veya kendinizi iyi hissetmeme durumuna 
karşı hızla müdahalede bulunulması temin edilmiş olur. Bekleme süresi sorunsuz geçerse, ki 
genelde böyledir, eve dönüş yapabilirsiniz.

6. İkinci aşı
Korona koruma aşısının tam etkisini gösterebilmesi için ikinci bir aşılama yapılması gereklidir. 
Bu nedenle henüz randevu oluşturma aşamasında yaklaşık üç hafta ara ile iki aşı randevusu 
alırsınız. İkinci randevu da aşılama merkezinde gerçekleştirilir, işlemler ilk aşılama ile aynı 
olacaktır. Lütfen yanınızda getirin: Kimlik kartı, elektronik sağlık kartı, aşı belgesi, randevu onayı 
ve ilk randevunuzda size verilen aşılama belgesi.
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