Aşı Nasıl İşliyor?
Aşı insanların kollarından enjekte
edilmektedir. Aşı Korona Virüsünün

yol açabileceği ciddi hastalıklara
karşı seni korur. Aşı, vücudun bağışıklık sistemini
uyarıp, virüse karşı kendini koruması için antikorlar
üretir.
Aşı 3 ila 12 hafta aralığı olmak suretiyle 2 dozda
uygulanmaktadır. Virüse karşı tam olarak korunabilmek
için, her iki dozun da alınması önemlidir. İlk doz aşıyı
olduktan sonra, ikinci doz ile ilgili detaylar sana verilecektir.
Eğer kendini iyi hissetmiyorsan, aşı randevu tarihini
ertelemelisin.

Daha Önce Korona Virüsü Kapmışsam, Yine
de Aşı Olmalı mıyım?

KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19)
Aşı Hakkında Bilgi Paketi
(Şubat 2021)

Evet. Antikorlar, virüsü kaptıktan birkaç ay sonra etkisini
kaybetmeye başlar. Eğer Korona Virüsü Aşısı olursan,
vücudunun bağışıklık sistemine, uzun süreliğine güç
kazandırırsın. Korona Virüsü aşısı olmak, daha önce virüsü
kapmış olanlar için de gayet güvenlidir.

About the vaccine
Şu an ki Aşılar, Beni
Korona2021)
Virüsünün Yeni
(February
Çeşitlerine Karşı da Koruyacak mı?
Evet, aşılar, Korona Virüsünün yeni çeşitlerine karşı
işleyecek şekilde geliştirildi ve onaylandı.

Hayatımda Kaç Kere Aşı Olmam Gereklidir?
Korona Virüsü Aşısını da Grip Aşısı Gibi Yıllık
Olarak Yaptırmam Gerekli mi?
Büyük ihtimalle, grip aşısı gibi yıllık olarak yapılması
gerekecek. Çünkü aşı da virüsün gelişimine göre
geliştirilecek.

Deneme Aşamasında Olan Başka Aşılar da Var.
Eğer Bu Aşı İşe Yarıyorsa, Neden Sadece Bunu
Kullanmıyorlar?
Dünyanın, farklı karakteristik özellikler taşıyan, farklı yaş
gruplarındaki, farklı etnik kökene ve farklı sağlık
durumlarına sahip olanlar için, farklı yerlere dağıtılıp,
kullanılabilecek farklı çeşit aşılara ihtiyacı var.
Milyarlarca aşının kullanıma hazır olması gerekir. Bir, iki
çeşit aşı bu sayıya ulaşamayacağından, pandemiyi
kontrol altına almak için çeşitli bilimsel yaklaşımlar
izleyip, birçok farklı çeşit aşı geliştirmeliyiz.

Korona Virüsü Aşısı Nasıl Test Edildi?
Birleşik Krallıkta, (Pfizer/BioNTEch, Oxford/AstraZeneca
and Moderna) olmak üzere 3 çeşit aşı onaylandı.
Diğer aşılar gibi, bütün korona virüsü aşıları da kullanım
onayı almadan önce, aynı oranda test, analiz ve
regülasyon sürecinden geçmiştir. Her aşı, herhangi bir
endişe uyandırmadan, farklı demografik özellikleri olan,
on binlerce çeşitli insan üzerinde test edildi. Aşı onay
süreci, Birleşik Krallıkta kullanılması için, kimin
ürettiğine bakmaksızın, hep aynıdır.

Daha Önce Hiçbir Aşı Bu Kadar Hızlı Üretildi
mi?
Normalde, aşı araştırma ve geliştirme sürecinin
başlaması için uzun süre yeterli sayıda insanın hasta
olmasını beklememiz gerekir. Fakat, Korona Virüsünün
çok yüksek sayıda insanı etkilemesi, bu çalışmaları
hızlandırdı. Korona Virüsünün dünyadaki yayılım hızı ve
insanlar üzerindeki etkileri yüzünden, aşı geliştirmek
için çalışan birçok grup tarafından kaynak ve çok büyük
oranda finansal yatırımlar yapıldı. Ebola Virüsü
Aşısından öğrendiğimiz bilgiler üzerinde çalışmalar
yapılarak, Korona Virüsü Aşısını hızlı bir şekilde
geliştirebildik.

Korona Virüsü Aşısına Ulaşmak İçin
Bilgi
Aile Doktoruna (GP) Yazılmadan
Korona Virüsü Oluna bilinir mi?
(February 2021)
Şu an ki aşı yapma planı, kişilerin Aile Doktoruna (GP) kayıtlı olmasını gerektirmektedir. Aile Doktoru, aşı
sırası gelen kişiler ile iletişim kuracaktır. Birçok kuruluş Aile Doktoruna (GP) kayıtlı olmanın şart
koşulmaması için çalışıyor. Ülkenin belli başlı bölgelerinde, aile doktoru kaydı olmadan aşı yapılabilmesi için,
bazı evsizler otel ve hotellerine aşı verildi. Eğer nasıl aşı olacağını bilmiyorsanız, kaldığınız yerdeki
görevlilerle, yerel destek hizmetlileriyle veya sosyal yardım servisleriyle iletişim kurmalısınız.

Aşı Hizmetine Maddi veya Fiziksel Engeller Dolayısıyla Ulaşamayan İnsanlar İçin Herhangi
Bir Yardım Hizmeti var mı?
Kaldığınız bölgeye göre farklı destek hizmetleri sunulmaktadır. Kaldığınız yerdeki görevlilerle, yerel destek
hizmetlileriyle veya sosyal yardım servisleriyle iletişim kurmanızı ve durumunuzu açıklamanızı tavsiye
ederiz.

Aşıda Alkol veya Etanol Var mı? Aşı Alkol bağımlılığına karşı mücadele edenler ve
Müslümanlar için Uygun mudur?
Evet, (0.5ml’de 0.002mg) oranında alkol mevcuttur. Bu oran vücudu hiçbir şekilde etkilemeye yeterli
değildir. Birçok dinin liderleri, aşının müminleri tarafından kullanılmasının caiz olduğu yönünde, vaaz
vermiştir.

Herhangi Bir Hastalık Aşı Olmamı Engeller mi?
Aşının korumasından, sağlık sorunları çekenler daha çok faydalanacaktır. Daha önce, aşıya ciddi alerjileri
olanlar aşı olmadan önce Aile Doktorları (GP) ile görüşmeleri önerilmektedir.

Korona Virüsü Aşısının Yan Etkileri
(February 2021)

Korona Virüsü Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?
Bütün aşılarda olan ortak yan etkiler şunlardır;
•
•
•

Duyarlılık, acı, ısı, kızarıklık, şişkinlik veya aşının uygulandığı bölgede acı hissiyatı
Yüksek ateş, acı, yorgunluk veya genel olarak halsizlik
Baş ağrısı ve baş dönmesi

Yukardaki yan etkiler vücudun bağışıklık sistemin, aşının işlediğine dair verdiği belirtileridir. Paracetemol
bu yan etkileri azaltır ve bir haftadan uzun sürmemesi gerekir. Eğer semptomlarınız artarsa veya
telaşlanırsanız NHS 111’i arayıp aşı olduğunuzu söyleyiniz.

Peki ya Uzun Süreli Yan Etkiler?
Deneme sürecinde ve sonrasında milyonlarca aşı olanlardan hiçbiri uzun süreli yan etkiler hakkında bir
şikâyette bulunmadı. Bütün üretilen ilaç ve aşılarda uzun süreli yan etkilerinin gelişmeyeceğini bilmemizin
mümkün değildir. Uzun süreli yan etkilerin riski Korona Virüsü riskinden çok daha azdır.

