Korona Aşısı Hakkında
Pratik Bilgiler

www.stad.gent/vaccinatie
La Pazartesinden cumartesiye (dahil) kadar 08.00-19.00 saatleri arası
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Gent Sakini, Tercih Sizin

DAVETİYEDEN AŞIYA

Aşı için
randevu alın

Flanders Expo’ya
gidin

Hal 2’de
kaydınızı yaptırın

Aşınız
yapılır

Kısa bir süre içinde Flaman
Hükümeti’nden korona aşısına
dair bir mektup, kısa mesaj
veya e-posta alacaksınız.
Bu mesajda nasıl randevu
alacağınıza dair bilgiler yer
almaktadır. Randevu almak
için yardım almak isterseniz
Gent Belediyesi Aşı Hattını
arayın: 09 210 10 44.

Gent sakinleri aşı için sadece
bir aşı merkezine gidecekler:
Flanders Expo Hal 2. Expo’ya
tramvay, otobüs veya
bisikletle gidebilirsiniz.
Arabayla gidenler park etmek
için The Loop parkının B
ve C park yerlerini ücretsiz
kullanabilirler (bkz. harita).

Hal 2’ye vardığınızda önce
kaydınızı yaptırın. Kimlik
kartınızı ve randevu belgenizi
yanınıza almayı unutmayın.

Aşınız kolunuzun omuz kısmına

Dikkat! Size randevu aldığınıza
dair bir belge verilir. Bu
belgeyi iyi muhafaza edin,
çünkü aşı yaptırmaya
giderken onu yanınızda
bulundurmanız gerekir.

Önce sizinle bazı soruları
gözden geçireceğiz. Sonra
aşı ve muhtemel yan etkileri
hakkında sizi bilgilendireceğiz.

hemşire tarafından enjekte edilir.
Aşı sonrası bekleme salonunda
15 dakika dinlenebilirsiniz.
Bir doktor olası yan etkilerin
olup olmadığını kontrol eder.
Sonrasında evinize dönebilirsiniz.

Dikkat: Aşı yaptırdıktan
sonra da korona kurallarına
uymaya devam edin.

Aşı merkezine ulaşılabilirliğe çok
önem veriyoruz. Öyle ki uyarlanmış
taşıt, gönüllü yardımları, tekerlekli
sandalye, mobil işitme cihazı
ve telefonla veya görüntülü
tercümanlık hizmetleri sağlıyoruz.
Daha geniş bilgi edinmek veya ekstra
yardım almak için
stad.gent/toegankelijkheidexpo’ya
göz atın ya da aşı hattını
arayın: 09 210 10 44.

‘TÜM ARKADAŞLARIMIZ VE
AİLE BİREYLERİMİZLE
YENİDEN BİR MASA ETRAFINDA
TOPLANMAK İSTİYORUZ!
BU YÜZDEN AŞI YAPTIRIYORUZ.’

Hal 2
burada

Aşıdan sonra
ne olacak?
Aşı yaptırdıktan sonra da
korona kurallarına uymaya
devam etmeniz son derece
önemlidir. Öncelikle çok daha
fazla insanın aşılanmış ve virüse
arşı korunmuş olmaları gerekir.

Bu, sizin aşı yaptırdıktan sonra
da temaslarınızı sınırlamaya
devam etmeniz gerektiği
anlamına gelir.Hükümet
mümkün olur olmaz kuralları
gevşetecektir. Aşı yaptırmanız bu
yolda atılmış büyük bir adımdır

Flanders Expo’ya ulaşım yolları
•

Tramvay 1

•

Otobüs 76, 77 ve 78

•

Araba: Ücretsiz park edebilirsiniz

•

Bisiklet: Bisiklet yolu ve bisiklet parkı vardır

1,5 m

Ellerinizi dezenfekte edin

Ağız maskesi takın

Sosyal mesafeyi koruyun

Kendinizi ve diğer insanları koruyun

‘AŞINIZI AKŞAM SAATLERİ VE HAFTA
SONLARINDA DA YAPTIRABİLİRSİNİZ.
HERKESİN KONFORU ESAS ALINIR.’

Aşı sizin ciddi şekilde hasta olmanızı önler.Grup bağışıklığına
katkı yapmış ve virüsün yayılmasının durdurulmasına
yardımcı olmuş olursunuz. Bundan dolayı aşı yaptırmanız
çok önemlidir. Bu sadece kendiniz için değil, aynı zamanda
birbirimiz için de önemlidir. Siz de aşınızı yaptırın.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Hangi aşıyı yaptırmalıyım?

Ya ailemin diğer bireyleri?

Hangi aşıyı yaptıracağınızı kendiniz seçemezsiniz.
Aşıların güvenilirliği Avrupa onayıyla adım
adım garanti altına alınmıştır

Diğer aile bireylerinize de sıraları geldiğinde davetiye
gönderilecektir. Şu andaki aşılama sırası şöyledir:

Aşılar tam olarak nasıl çalışır?
Aşılar bağışıklık sisteminizi eğitir. Vücudunuz antikor üretir ve bu
antikorlar ileride virüse maruz kaldığınızda sizi korur. Aşının tam
olarak nasıl çalıştığı hakkındaki güvenilir bilgileri
www.laatjevaccineren.be adlı internet sitesinde bulabilirsiniz

Yan etkileri var mı?
Yan etkiler görülebilir, ancak bunların çoğu hafiftir ve kendiliğinden
geçer. Aşı uygulanan bölgede kırmızı bir şişkinlik, hafif ateş veya
yorgunluk gibi yan etkileri aklınıza getirin. Alerjik reaksiyon gibi
ciddi yan etkiler çok nadir görülür. Bu ve benzeri reaksiyonlar aşı
uygulandıktan beş ila on dakika sonra görülür ve tedavileri kolaydır

Yaşlı bakım merkezleri ve hastane personeli (ocak – şubat)
65 yaş üstü ve yaş sırasına göre risk altındaki hastalar (mart- mayıs)
Yaş sırasına göre daha geniş toplum kesimleri (haziran)

Ulaşım engeliniz buluyor mu?
Aile hekimleri, sağlık sorunları nedeniyle Flanders Expo’ya gerçekten
ulaşamayacak durumda olan ya da seyahat etmesi yasak olan
hastaların listesini Flaman Hükümeti’ne teslim ederler. Bu kişilere
evde aşı uygulanmasına dair ayrı bir davetiye gönderilir.

Yanıma bir refakatçi alabilir miyim?
Evet, alabilirsiniz. Refakatçi yardımcı olmak için sizinle
birlikte içeri girebilir, ancak kendisine aşı yapılmaz.

‘ANCAK TOPLUMUN EN AZ %70’İNİN
AŞI YAPTIRMASI HALİNDE KORONA
KRİZİNDE TÜNELİN SONUNDA IŞIK
GÖRÜNÜR.’

