
AŞI ÖNCELİĞİ (AŞI HAKKI) 

 

Şu anda k�mler aşı olab�l�r? 
 
Ülke çapındaki “Coronavirüs Aşı Yönetmeliği“ ne göre, aşı yapılırken aşağıdaki kişiler en 
yüksek önceliğe sahiptir: 

70 yaşın üstündeki kişiler: 

Gezici (Mobil olan, yürüyebilen, gidip-gelebilen) olan ve aşılanma hakkı olan herkes yerel aşı 
merkezinden bir randevu alabilir. Bu amaçla, www.coronaimpfung.nrw/patienten web 
sayfasına kayıt yaptırın veya ücretsiz olan (0800) 116 117 01 telefon numarasını arayın veya 
yakınlarınızdan bunu yapmalarını rica edin (hergün  saat 8 – 22 arası). 

Evden dışarı çıkamayacak olanlar “cc-corona@stadtduisburg.de”  mail adresi ile veya 0209-
940049 numaralı telefon ile aşı randevusu için başvurabilirler. Gezici (mobil) timimiz bu aşıyı 
yapmaktadır.  Buradada yaş ve bakıma muhtaçlık derecesi göz önüne alınmaktadır. 

İlerleyen zamanlarda herkesin aşı olma hakkı olacaktır. Bunun için henüz kesin bir plan 
(program) bulunmamaktadır. Bu plan, mevcut aşı miktarına ve aşıların ilerleyişine bağlıdır. 

Kuzey Ren-Vestfalya’nın (Nordrhein-Westfalen, NRW) web sayfası, güncel aşılama sırası ve 
önceliği hakkında tüm gerekli bilgileri vermektedir. 

https://www.mags.nrw/coronavirus-schutzimpfung 

 

 

Aşı olma hakkımın olduğunu nasıl (nerden) 
öğreneb�l�r�m? 
 
Herkesin aşı olma hakkı vardır. Ne zaman aşı olabileceğinizi basın yoluyla veya size gelecek 
olan bir mektupla (yazıyla) öğrenebilirsiniz.  

Yaşlı bakım / huzur evlerinde ikamet eden kişiler, aşı seçenekleri ile ilgili sorularınızı lütfen 
ilgili danışmanınıza (bakım görevlinize) başvurunuz (sorunuz).  

1944 ve 1945 doğumlu olup ve gezici (mobil olan, gidip gelebilen) olanların randevuları 19 
Nisan 2021' de başlayacaktır. 



Randevular, 0800 116 117 01 numaralı telefondan veya www.coronaimpfung.nrw/patienten 
web sitesi üzerinden yapılabilir. 

Lütfen dikkat edin (Lütfen unutmayın): Randevular sadece yukarıda belirtilen telefon 

numarası veya web adresi üzerinden alınmaktadır.  Ne Duisbug'un çağrı merkezi ne de 

Sağlık Dairesi veya başka resmi bir daire aşı için randevu verebilir (Bu kurumların hiç 

biri aşı için randevu veremez). 

 

 

Aşılanma hakkı olan; ancak henüz b�r 
mektup almamış k�ş�ler ne yapab�l�r? 
 
Bu kişiler, “Kuzey Ren Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği”ne (der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein) "0800 - 116 117 01" numaralı telefondan mektup olmadan da 
sorunsuz bir şekilde kayıt olabilirler. 

 

 

Aşı Yönetmel�ğ� çerçeves�nde �st�sna� kararlar 
nasıl �şl�yor? 
 
Koronavirüs ile enfekte olduktan sonra, önceki hastalıkları nedeniyle hastalığın ciddi veya 
ölümcül riski olan kişiler, Şubat ayının sonundan itibaren vaka bazında istisnai karar 
başvurusunda bulunabilirler. Bunun için diğer koşulların yanı sıra, Koronavirüs 
enfeksiyonundan sonra, mevcut hastalıkların ciddi ve ölümcül olduğunu gösteren doktor 
raporlarının olması gerekmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal 
İşler Bakanlığı (das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen) tarafından size hemen bir aşı imkanı verilmeyeceğini; ancak dahil olduğunuz 
sınıflandırmanın (grubun) onaylanacağını unutmayınız. 

Bireysel bir istisnai karar için başvuruda bulunmayı düşünüyorsanız, lütfen önce telefonla 
(0203/940049) veya e-posta yoluyla (cccorona@stadt-duisburg.de) daha fazla bilgi için 
Corona yardım hattına başvurun. 

 

 



Aşı olmak zorunda mıyım?  veya aşı olması 
zorunlu olan �nsanlar var mı? 

Prensip olarak aşı zorunlu değildir. 

 

 

Çocuklara özel b�r COVID-19 aşısı mevcut mu? 

Şu anda 16 yaşının altındakilere aşı yapılması önerilmemektedir. 

 

 

AŞILAMADAN ÖNCE 

Du�sburg’ta aşı nerede yapılır? 

Duisburg Corona Merkezi, Theater am Marientor’da bulunmaktadır. 

Ek olarak, gezici aşılama ekibi Huzur Evleri’nde kalan sakinlerin aşılanmasına 
katılmaktadırlar.  

Hastanelerde aşılanma hakkı olan kişiler bulundukları kurumlarda aşılanıyorlar.  

Evden dışarı çıkamayacak olanlar daha sonraki bir tarihte aşılanacaklar.  

Evlerinde dışarıya çıkamayacak olanlar, ileriki bir tarihte aşılanacaklardır. Hali hazırda 
bulunan aşılar evde aşılama için uygun değillerdir. Taşınabilir aşı bulunur bulunmaz, evden 
dışarı çıkamayan kişiler evlerinde aşılanacaktır.  

 

Aşılamadan önce b�r muayene olacak mı? 

Akut hastalar aşılanmayacaktır. Aşıdan önce bir ilgili kişinin ateşi ölçülür. Eğer bir 
anormallik varsa doktor aşı olup olunmayacağına karar verecektir.  

 

 



Sağlığımdan dolayı aşılanab�l�r m�y�m? 

Aşılama merkezlerindeki görevli doktorlar, hasta ile doğrudan görüşerek nihai aşılama 
kararını vereceklerdir. Mevcut hastalık belirtileri tüm yönleri ile ele alınır. Eğer herhangi bir 
şüphe varsa ilgili kişinin enfekte olup olmadığına bakılır. 

 

Şu anda hastayım, buna rağmen aşı olab�l�r 
m�y�m? 

Diğer aşılarda olduğu gibi, aşı olacak kişinin öncelikle sağlıklı olması gerekmektedir. 

 Zaten hasta olanlar veya kronik bir hastalığı olanlar önceden aile hekimine (der Hausarzt) 
başvurmalıdırlar. 

 

Şu anda zaten Corona hastasıyım, y�ne de aşı 
olab�l�r m�y�m? 

Mevcut klinik araştırmalara göre hali hazırda COVID-19 hastası olan kişilere aşı 
önerilmemektedir. 

 

Cov�d-19 hastalığını geç�rd�m, y�ne de aşı olmak 
zorunda mıyım veya artık aşı gerekl� değ�l m�? 

Hali hazırda Covid-19 hastalığını atlatmış kişilere aşı önerilmemektedir. 

 

Muhatabım k�m?  

Her şeyden önce: Aile hekimi; çünkü aile hekimi tek tek kimlerin aşı ihtiyacını olduğunu,  
özellikle kırılgan olanları hakkında bilgisi vardır.  

Konsültasyon öncelikle aile hekimi tarafından sağlanmalıdır; çünkü hastalarını ve onların 
tıbbi geçmişini en iyi bilen kişidir.  

İş yeri hekimi veya aile hekimi muhatap olunacak ilk kişidir. 



 

Nasıl randevu alab�l�r�m? 
 
Aşılanma hakkı olan ve şu anda 80 yaşının üstünde olan kişiler aşılama merkezlerinde aşı 
olmak için 25 Ocak'tan itibaren (0800) 116 117 01 numaralı telefondan veya www.116117.de 
web sitesinden randevu alabilirler.  

2. aşı aynı şekilde zorunlu olarak direk kararlaştırılacaktır. 

 

 
 
 

AŞILAMA PROSEDÜRÜ 
 
 

Du�sburg Corona Center'da süreç nasıl �şl�yor? 

Binanın önünde bir giriş kontrolü bulunmaktadır. Aşı uygunluğu burada kontrol edilmektedir. 

Bina detaylı bir şekilde işaretlenmiştir. İlgili kişiye gitmeden önce, soruları yanıtlamak ve 
doğru yönleri bildirmek için çalışanlar uygun bir şekilde yaka kartları ile donatılmışlardır. 

Kayıt olduktan sonra (lütfen dakik olmaya özen gösteriniz) ilk kayıt, giriş hakkı ve kişisel 
bilgiler kontrol edilecektir. Otomatik ateş ölçümünden sonra tıbbi olarak verilerin kaydı ve 
sorgusu yapılır.  Bundan sonra bir aşı görüşmesi ve gerekirse kişisel bir aşı danışmanlığı takip 
eder.  

Kontraendikasyonda (Kontrendikasyon: yapılmaması gereken sakıncalı durumları belirtir) 
olmaması durumunda dökümantasyon dahil aşılama yapılır.  

Daha sonra 30 dakikalık bir gözlem süresi tavsiye edilir. 

Bu Theater am Marientor'un eğitimli personelinin gözetimi altında konferans salonunda 
yapılır. Aşı merkezinden 30 dakika önce ayrılmak isterseniz, bunu imza ile onaylamalısınız. 

 Olası bir düzensizlik belirtisi yoksa aşı merkezinden ayrılabilirsiniz. 

 

 



A�le doktorumdan b�r sevk almam gerek�yor mu? 
Bu sorular şu anda cevaplanmıyor. Şu anda aşı yaptırma hakkına sahip olanlar, aşı rand 

evularının yanı sıra kimlik kartı veya Pasaportlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Yardıma �ht�yacım var. Bunun �ç�n başka b�r� bana 
eşl�k edeb�l�r m�?  

 
Aşı hakkı olan, fiziki engelli kişilere bir başkasının eşlik etmesi mümkündür. Aşı merkezleri 
engelsizdir; ve destek sağlayacak personel mevcuttur. 

 

Aşı nasıl yapılır? 
Aşı, diğer tüm aşılarda olduğu gibi üst kol kaslarına enjekte edilir. 6-9 hafta sonra ikinci doz 
aşı yapılır. İkinci aşı randevusu, ilk randevu alındığında kararlaştırılır. 

 

Kaç aşı gerekl�d�r? 
 
Şu anda mevcut durumda iki aşı gereklidir. Yeniden aşılama, ilk aşılamadan yaklaşık 6-9 
hafta sonra gerçekleşir. 

A�le hek�mler� (N�edergelassene Ärzte, 
Hausärzte) tarafından yapılacak olan aşılama 
ve randevu nasıl gerçekleş�r? 
 
Aile hekimleri (Niedergelassene Ärzte, Hausärzte) de aşı yapmaya dahil olacaklardır. Aile 
hekiminde yapılacak olacak olan aşılar için yalnızca kendi aile hekiminiz aracılığı ile randevu 
verilmektedir. Başka sorunuz varsa, lütfen aile hekiminize başvurunuz. 

 



 

 

 

ÖZEL DURUMLAR: YAŞLI / HASTA / ENGELLİ 

 

Yatalak (yatağa bağımlıyım) b�r�y�m evden 
dışarı çıkamıyorum. Nasıl aşı olab�l�r�m? 
 
Evden dışarı çıkamayacak olanlar “cc-corona@stadtduisburg.de”  mail adresi ile veya 0209-
940049 numaralı telefon ile aşı randevusu için başvurabilirler. Gezici (mobil) timimiz bu aşıyı 
yapmaktadır.  Burada yaş ve bakıma muhtaçlık derecesi de göz önüne alınmaktadır. 

Huzur Evler�'nde aşılama organ�zasyonu nasıl 
�şleyecek? 

Huzur evi sakinleri gezici bir aşılama ekibi tarafından yaşadıkları kurumda aşılanırlar. 
Aşılama süreci ve ön konsültasyon aşılama merkezlerindekiyle aynı kriterleri takip eder. 
Aşılama işini yapabilecek kadar yeterli uzman ve tıbbi personel bulunmaktadır. 

 

Aşı merkezler� engels�z m�? 

Aşı merkezlerinin hem girişi hem de içi engelsizdir. Özel yardım gerekirse, destek de 
mevcuttur. 

Güncel b�r Cov�d-19 test�ne �ht�yacım var mı? 

Aşılama öncesi test yapılması gerekli değildir. Bununla birlikte, herhangi bir COVID hastalığı 
belirtiniz varsa aşı olmamalısınız. Şüpheniz varsa, bunu önceden aile doktorunuzla görüşün. 

 

 



AŞIDAN SONRA 

Aşı oldum ve kend�m� kötü h�ssed�yorum. Bunun 
�ç�n ne yapmalıyım? 

Aşıdan sonra kendinizi kötü hissediyorsanız ve evde iseniz - her zamanki gibi - ilk muhatap 
olmanız gereken kişi aile hekiminizdir.  

Acil bir durumda elbette acil doktoruna başvurunuz. 

 

Aşı oldum, y�ne de maske tamam gerek�yor mu? 
CoronaSchVO'ya uymam gerek�yor mu? 

Evet, aşılamadan sonra tüm huzur evi sakinleri için eski kurallar geçerlidir. AHA + L + A 
kuralları şiddetle tavsiye olunur. (Sosyal mesafe, Hijyen, Maske, lütfen Corona-warn-App 
uygulamasını kullanınız) 

 

 

AŞI HAKKINDA BİLGİ 
 

Şu anda hang� aşılar yapılmaktadır? 
 
Şu anda aşağıdaki aşılar yapılmaktadır 

1. Biontec (Impfstoffname: Comirnaty) 
2. Moderna (Impfstoffname: COVID-19 Vaccine Moderna; kurz: Moderna) 
3. Astra Zeneca (Impfstoffname: COVID 19 Vaccine AstraZeneca) 

Moderna Aşısı şu anda sadece kliniklerde yapılmaktadır. Aşılama merkezlerinde özellikle 
AstraZeneca ve Biontec aşıları yapılmaktadır. 
 
 

Aşılar arasında ne g�b� farklılıklar var? 
 
Bu aşılar çalışma sistematiğine göre farklılık gösterirler. Moderna ve Biontec aşıları yeni nesil 
mRNA aşılarıdır. Viral kalıtsal materyalin parçalarının vücuda girmesi sonrası immun 



sistemin (bağışıklık sisteminin) buna reaksiyon vererek direnç kazanması esasına göre çalışır. 
Bu durum sizin genetik yapınızı değiştirmez.  

AstraZenaca aşısı bir vektör aşısıdır. Burada zararsız hale getirilmiş virüsün insan vücuduna 
girmesi sonucu, immun sistemin (bağışıklık sisteminin) buna karşı savunma geliştirmesi 
prensibine göre çalışır. Bu diğer birçok aşıda olduğu gibi yıllarca denenmiş ve test edilmiş bir 
süreçtir.  

Hastalar için ikincil öneme sahip bir diğer önemli fark, aşıların depolanması ve 
hazırlanmasındaki farklardır.  Bunlar, aşılamada lojistiğinde dikkate alınması gerektiğini 
gösteren faktörlerdir. 

 

 

Aşılar arasında ne g�b� farklılıklar var? 
Bu aşılar çalışma sistematiğine göre farklılık gösterirler. Moderna ve Biontec aşıları yeni nesil 
mRNA aşılarıdır. Viral kalıtsal materyalin parçalarının vücuda girmesi sonrası immun 
sistemin (bağışıklık sisteminin) buna reaksiyon vererek direnç kazanması esasına göre çalışır. 
Bu durum sizin genetik yapınızı değiştirmez.  

AstraZenaca aşısı bir vektör aşısıdır. Burada zararsız hale getirilmiş virüsün insan vücuduna 
girmesi sonucu, immun sistemin (bağışıklık sisteminin) bana karşı savunma geliştirmesi 
prensibine göre çalışır. Bu diğer birçok aşıda olduğu gibi denenmiş ve test edilmiş bir süreçtir.  

Hastalar için ikincil öneme sahip bir diğer önemli fark, aşıların depolanması ve 
hazırlanmasındaki farklardır.  Bunlar, aşılamada lojistiğinde dikkate alınması gerektiğini 
gösteren faktörlerdir. 

mRNA aşıları olan B�oNtec ve Moderna 
arasında b�r fark var mıdır? 
Mevcut bilimsel verilere durumuna göre bahsedilen aşılar arasında etkinlik açısından hiçbir 
fark yoktur. 

AstraZeneca Aşısı neden �y�d�r (�y� etk� 
etmekted�r)? 
AstraZeneca COVId-19 Aşısı oldukça etkilidir bir aşıdır. Vakaların çoğunda COVId -19 
hastalığını önlemekte ve belirtileri (semptomları) hafifletmektedir 



AstraZeneca aşısının olası yan etk�ler� 
nelerd�r? 

AstraZenaca Aşısı’nın genç kadınlardaki ven trombozunu (beyindeki kan damarlarının 
tıkanması) sebep olduğu sıkça tartışılmaktadır. Sonuç olarak bu aşı 60 yaş üstü grubu için 
onaylandı.  

Bu aşının daha yaygın yan etkileri şunlardır.  

AstraZeneca COVID-19 aşısı için yapılan klinik çalışmalarda, aşılanmış deneklerde (≥ 18 
yaş) en sık bildirilen aşı reaksiyonları enjeksiyon bölgesinde hassasiyet (>% 60), enjeksiyon 
bölgesinde ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk (>% 50) idi. kas ağrısı ve hasta hissetme (>% 40), 
ateş ve titreme (>% 30), eklem ağrısı ve mide bulantısı (>% 20). Sıklıkla (% 1 ila% 10 
arasında) ateş >38 ° C, enjeksiyon bölgesinde şişlik ve kızarıklık, bulantı ve kusmadır. 
Nadiren (% 0,1 ila % 1 arasında) lenf düğümlerinde şişlik, kaşıntı veya kızarıklık da 
bildirilmiştir.  

Bu reaksiyonlar genellikle aşılamadan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve daha şiddetli veya 
uzun süreli hastalıklarla ilişkili değildir. İstenmeyen bu belitiler genellikle vücudun aşılamaya 
verdiği normal bağışıklık tepkisidirler. 

Da�m� Aşılama Kom�syonu olan STIKO (D�e 
Ständ�ge Impfkomm�ss�on (STIKO)), 
AstraZeneca'nın aşısını kullanırken neden 
b�r�nc� ve �k�nc� aşılama arasında 12 haftalık 
b�r aşılama süres� önermekted�r?  

Vektör bazlı bir aşı olan AstraZenaca optimum aşı etkinliği sağlaması için iki dozunun 
uygulanması gereklidir. 1. ve 2. Doz aşı için 4 ila 12 haftalık bir süre uygun görülmüştür. 
STIKO, onaylanmış aşıların en iyi şekilde kullanılması için öneriler geliştirmekle yasal olarak 
yetkilidir. COVID-19 AstraZeneca aşısının optimum kullanımı ile ilgili olarak STIKO, onay 
çalışmalarından elde edilen verileri yoğun bir şekilde kontrol etmiştir. Çalışmalar, iki aşı dozu 
arasındaki sürenin aşılamanın etkililiğini etkilediğini ve daha uzun bir doz aralığının aşıdan 
korunma düzeyi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 4-8 hafta arayla 
gerçekleşen çift aşılamanın etkinliği, % 50,4 (% 95 CI 29,2-65,3) iken 8-12 hafta aralıklarla 
etkinlik  şöyledir, % 72,1 (% 95 CI 53,0-83,4); ve > 12 hafta daha büyük aşılama aralığında 
ise etkinlik şöyledir, % 75,4 (46,7-88,7). 


