Yukarıda listelenmiş olan
gruplardan birine giriyorum,
neden beklemem gerekiyor?
COVID-19 aşıları, kullanım için onaylandıkça
ve her bir parti üretildikçe kullanım için
mevcut hale gelecektir.
Bu yüzden, en yüksek riske sahip kişileri
korumak için her doza ihtiyaç vardır. Yeteri
kadar aşı mevcut hale gelir gelmez sizi
arayacağız.
Yatalak olan ya da bir bakım evinde yaşayıp
yerel aşılama merkezine gidemeyecek
durumda olan bazı kişiler, doğru tip
aşının mevcut hale gelmesini beklemek
durumunda kalabilir. Çünkü sadece belirli
aşılar kişilerin evleri arasında taşınabilir.

COVID-19 aşısını şahsen ya da bir
eczaneden satın alabilir miyim?
Hayır, COVID-19 aşısı, uygun şartlara sahip
gruplar için sadece NHS aracılığıyla ücretsiz
olarak mevcuttur.
Muhtemel yan etkiler dahil aşınız
hakkında daha fazla bilgi için, internet
üzerinden Coronavirus Yellow Card
sözcüğünü aramak suretiyle lütfen ürün
bilgi broşürünü okuyun.

COVID-19 aşısı

Neden beklemem
gerekiyor?

Şüphelenilen yan etkileri de aynı
web sitesi üzerinde ya da Yellow Card
uygulamasını indirerek de rapor
edebilirsiniz.

COVID-19 aşımı nerede
olabilirim?
Aşılar, çeşitli ortamlarda sunulacaktır. Bazı
aşılama ekipleri, aşıyı sunmak için bazı
insanları evlerinde ziyaret edecektir, örn.
bakım evleri. Diğer insanların en yakın
aşılama merkezine gitmeleri gerekebilir.
Bazı aşıların son derece düşük ısılı
dondurucuda saklanması gerektiğinden
aşıyı normal Aile Hekimi sağlık ocağınızda
olamayabilirsiniz.

Aşıyı sunan aşılama merkezine
ulaşım kolay değilse?
Lütfen aşıyı size sunan aşılama merkezine
gitmeye çalışın. Söz konusu aşılama
merkezine ulaşmanız mümkün değilse, aşıyı
ulaşmanızın daha uygun olduğu bir yerde
olmak için beklemeniz gerekebilir.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Aşı, en savunmasız kişileri
korumaya yardımcı olur.
COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgiye
ihtiyacınız varsa lütfen şu adresi ziyaret
edin: www.nhs.uk/covidvaccination
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COVID-19 aşısı stokları
hakkında bilgi
Kendinizi koruyun.

Aşıyı, aşağıdaki kategorilerden birine giriyorsanız size sunulduğu zaman olmalısınız:

Aşı öncelikle COVID-19
komplikasyonlarından
en fazla risk altında olan
kişilere sunulacaktır.

Birleşik Krallık'ta, bugüne kadar
onaylanmış olan iki COVID-19
aşısı bulunmaktadır. Daha uzun
süreli koruma sağlamaları için
her iki aşıdan da iki doz yapılması
gerekmektedir. Her ikisinin de
klinik araştırmalarda güvenli
oldukları kanıtlanmıştır ve iyi
güvenlik kayıtlarına sahiptirler.
Bağımsız bir uzman grubu NHS'in
bu aşıları öncelikle enfeksiyona
yakalanma ve hastalığa
yakalanmaları durumunda ciddi
komplikasyonlardan muzdarip
olma riskleri yüksek olan kişilere
sunmasını tavsiye etmiştir. Buna
bakım evlerindeki ileri yaştaki
yetişkinler ve ön saf sağlık ve
sosyal bakım çalışanları dahildir.
Daha fazla aşı mevcut hale
geldiğinde aşılar, mümkün olan en
kısa zamanda risk altındaki diğer
insanlara da sunulacaktır.

bakım evinde
yaşayan ileri
yaştakiler

ön saf sağlık
çalışanı

Aşı bundan sonra aynı zamanda,
aşağıdaki yaş gruplarına yaş
sırasına göre sunulacaktır:
• 80 yaş ve üstündekiler
• 75 yaş ve üstündekiler
• 70 yaş ve üstündekiler
• NHS korunan hasta listesinde yer alanlar
• 65 yaş ve üstündekiler
• uzun süreli rahatsızlıklara sahip 65 yaşın
altındaki yetişkinler (listeye bakınız).
50-64 yaş arasındakilere aşı daha sonra
sunulacaktır.

Lütfen sıranızı bekleyin. Yukarıdaki
gruplara girmiyorsanız, daha fazla
COVID-19 aşısı stoğu mevcut hale gelene
kadar beklemeniz gerekecektir.
Daha fazla aşı stoğu mevcut hale
geldiğinde bunları daha fazla sayıdaki
gruplara sunacağız.

ön saf sosyal
bakım
çalışanı

ileri yaştaki
sakinler için bir
bakım
evinde
çalışan bir
bakıcı

Klinik rahatsızlıklar listesi:
• kan kanseri (lösemi,
lenfoma veya miyelom)
• diyabet
• demans (bunama)
• bir kalp sorunu
• bronşit, amfizem veya
şiddetli astım dahil
göğüs şikayeti veya
solunum güçlüğü
• bir böbrek hastalığı
• bir karaciğer hastalığı
• bir hastalık
veya tedavi (HIV
enfeksiyonu, steroid
ilacı, kemoterapi ya
da radyoterapi gibi)
sebebiyle zayıflamış
bağışıklık sistemi
• romatoid artrit, lupus
veya sedef hastalığı

• bir organ nakli olmuş
olmak
• inme veya geçici
iskemik atak (TIA)
geçirmiş olmak
• bir nörolojik
rahatsızlık veya kas
atrofisi rahatsızlığı
• şiddetli ya da yoğun
öğrenme güçlüğü
• dalağınızla ilgili bir
sorun; örn. orak
hücre hastalığı veya
dalağınızın alınmış
olması
• aşırı kilolu olmak
(40 ve üzeri Vücut
Kitle Endeksi)
• şiddetli akıl hastalığı

Aşı, aynı zamanda aşağıdakilere de
sunulacaktır:

• bir yaşlı ya da engelli kişi için düzenli bakım
sağlayan yetişkinler
• uzun süre konaklamalı bakım ve konaklamalı
bakım ortamlarındaki daha genç yetişkinler

