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Korona Virüsü Aşısının Yan Etkileri 

Nelerdir? 

Bütün aşılarda olduğu gibi beklenen 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 

Bu yan etkiler, aşının işlediğine dair belirtilerdir. 

Paracetemol bu yan etkileri azaltabilir 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 

olanlar insanlardan 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. 

 

Aşı Nasıl İşliyor? 

Aşı Korona Virüsünden ciddi şekilde hasta olma 
şansınızı düşürür. Aşı, vücudun bağışıklık sistemini 
uyarıp, virüse karşı kendini koruması için antikorlar 
üretir. 

Aşı Olmama Rağmen Korona Virüsü Kapıp, 
Virüsü Yayabilir miyim? 

Aşı olmayanlara göre çok daha düşük ihtimal 
olmasına rağmen, bu olasılıklar muhtemeldir. 
Aşının, virüsü kapıp yayma riskini tamamen 
engellemesine dair yeterli delil olmamasına 
rağmen, bu riski ciddi anlamda azaltır. 

Aşı olmanıza rağmen hükümetin Korona Virüsü ile 
ilgili kısıtlamalarına uymalısınız. Buna sosyal 
mesafe, el yıkama ve maske takma da dahildir. 
Hükümetin en son tavsiyelerini 
https://www.gov.uk/coronavirus adresinden takip 
edebilirsiniz. 

Aşı Beni Korona Virüsünün Yeni Türlerine 
Karşı Koruyacak mı? 

Evet. Geliştirilip, onaylanan aşılar Korona Virüsünün 
yeni türlerine karşı da işlev gösterir. 

 

 

 Hayatımda Kaç Kere Aşı Olmam Gereklidir? 

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 size verilecektir. Eğer kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız, aşı randevu tarihini 

ertelemelisiniz. 

Büyük ihtimalle, Korona Virüsü Aşısı da grip aşısı 

gibi yıllık olarak yapılması gerekecek. Çünkü bu aşı 

da virüsün gelişimine göre geliştirilecektir. 

Daha Fazla Bilgi İçin: 

• Groundswell ve partnerlerinin Covid-19 

Bilgileri: www.groundswell.org.uk/the-

covid--vaccine/ 

• Evsizlik tecrübesi olanlar için Covid-19 

tavsiyeleri: 

www.groundswell.org.uk/coronavirus 

• Covid-19 hakkında NHS’in tavsiyeleri: 

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-

19/coronavirus-vaccination/coronavirus-

vaccine/ 
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