Herkesi Sağlıklı ve Güvenli Tutmak Adına:
Kimler COVİD-19 Aşısı Olmak İçin Öncelik
Sırasında?
İnsanlar, yaşlarına, işlerine ve sağlık durumlarına göre aşı
olmak için önceliklendirildi. 70 yaş üstü olanlar ve sağlık
çalışanları Ocak ve Şubat aylarında aşı olacak.
İnsanların özellikle ciğerlerini etkileyen hastalığı olanlar,
kronik akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar ve
bazı kanser hastaları da öncelikli olarak aşılanacak insanlar
arasındadır. Buna şeld yapması önerilen ve klinik olarak
aşırı savunmasız insanlar da dahildir.
Korona virüsü, bu sağlık koşullarına sahip kişileri ciddi
şekilde hasta yapma riski taşımaktadır. NHS’in internet
sitesinde klinik olarak aşırı savunmasız insanların listesi
mevcuttur.

Korona Virüsü (COVİD-19)
Aşı Bilgi Paketi

Eğer sen de bu risk kategorisindeysen veya öyle olduğunu
düşünüyorsan, mutlaka bir bakıcı (Social Worker) ile
öncelikli olarak nasıl aşı olabileceğin hakkında
görüşmelisin.
İlk gruptaki insanların aşıları tamamlandıktan sonra,
aşılanma önceliği yaş gruplarına göre devam edecektir.
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Korona Virüsü Aşısı Nasıl Olabilirim?

Korona Virüsü Aşısı Nasıl Yapılır?

En kolay ve hızlı şekilde korona virüsü aşısı olmak için, aile
doktoruna (GP) başvurun.

Aşı insanların kollarından enjekte edilmektedir. Aşı 3 ila 12
hafta aralığı olmak suretiyle 2 dozda uygulanmaktadır.

Eğer Aile Doktoruna (GP) kayıtlıysan: Senin veya seni
düzenli olarak destekleyen kişilerin iletişim bilgilerinin aile
doktorunda güncel olduğundan emin ol ve seninle iletişim
kurmaları için bekle.

Aşıdan sonra, bazı insanlarda yorgunluk ve kaşıntı hissiyatı
oluşup, kolları ağrıyabilir.

Eğer Aile Doktoruna (GP) kayıtlı değilsen veya
reddedildiysen: NHS’in internet sitesinden kaydını yaptır
veya bakıcından (Social Worker) bunu yapması için yardım
iste.

Birleşik Krallıkta, 2 türlü aşı çeşiti mevcut olmakla birlikte,
yeni aşılar üzerindeki çalışmalar da sürmektedir. Her iki aşı
da Birleşik Krallıkta kullanılması için onay almıştır. Bu da,
diğer aşılar gibi, katı sağlık standartlarına, kaliteli ve etkili
birşekilde ulaştı anlamına gelmektedir.

Aile Doktoruna (GP) kayıt yaptırmak için herhangi adres
veya kimliğe gerek yoktur. Muhaceret durumun ne olursa
olsun, kayıt yaptırabilirsin.

Korona Virüsü Aşısı Güvenlidir.

Bize Ne Düşündüğünü Söyle.

Korona Virüsü Aşısı Seni Ciddi Hastalıklara
Karşı Korur

Eğer Korona Virüsü Aşısı ile ilgili tecrübelerini ve
endişelerini paylaşmak istersen, anonim birşekilde telefon
anketimize katılabilirsin. Ayırdığınız vakit için
teşekkürlerimizi sunmak adına £10 senet verilecektir.

Birinci doz aşı seni iyi bir şekilde korumasına rağmen, uzun
süreli korunmak için, ikinci doz aşıyı da olman gereklidir.

İletişim bilgileri: Mat 07595602324,

Aşı seni virüse karşı korusa dahi, diğer insanlara virüsü
bulaştırma riskin, herhangi bir semptom taşımasan bile
mevcuttur. Herkesin güvenliğini sağlamak için, hükümetin
tavsiyelerine uymamız gerekir.
Unutma: Eller, Yüz ve mesafe.

mat.amp@groundswell.org.uk
Bu Bilgi Paketi hükümetin önerileri üzerine düzenli bir
şekilde güncellenecektir.

