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Aşı korumasına ihtiyacınız yok
mu?
●

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, COVID-19
hastalığının hafif atlatılmasını garanti etmez.

●

Sağlıklı ve genç insanlar da COVID-19 hastalığını
ağır geçirebilir.

●

Bu zamana kadar gençlerde oldukça fazla sayıda
koronavirüs enfeksiyonu gözlemledik.

●

Hiçbir bağışıklık sistemi yeni bir virüs türüne
hazırlıklı değildir ve her biri farklı reaksiyon
gösterir. Virüsle temas edildiğinde ilk olarak
koruyucu antikorlar oluşturulabilir.

●

Koronavirüs aşısıyla vücut, bilinmeyen patojenlere
karşı hazırlıklı olur. Aşı, çoğu durumda hastalık
seyrinin ağır geçmesini önler.

Bağışıklık sistemim
yeterince güçlü.
Aşıya ihtiyacım yok.

Bağışıklık sisteminin
güçlü olması,
hastalığının hafif
atlatılmasını garanti
etmez.

Sizce çok hızlı mı geliştirildi?
●

Koronavirüs pandemisinde, uluslararası
anlamda daha önce görülmemiş şekilde bir aşının
geliştirilmesinde yoğun çaba harcandı.

●

AB'de onaylanmış tüm COVID-19 aşıları, diğer
aşılarla aynı katkı kontrollü testlere tabi
tutulmuştur.

●

Normal şartlarda onay çalışmaları art arda
yapılmaktadır. Çalışmaların kısmen paralel
şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde zamandan
tasarruf edilmiştir.

●

Şimdiye kadar onaylanmış COVID-19 aşıların
etkinliği ve güvenliliği, diğer aşılara kıyasla çok
daha fazla gönüllünün katılımıyla incelenmiştir.

●

Onaylandıktan sonra dahi koronavirüs a
 şılarının
güvenliliği ve etkinliği izlenmeye devam
edilmektedir. Halihazırda dünya çapında
insanların %40 'ından fazlası aşılanmıştır.

COVID-19 aşıları çok hızlı
şekilde geliştirildi. Bu
yüzden güvenli değildir.
Onaylı tüm aşılar
güvenlidir ve etkinliği
yüksektir.

Neyi bekliyorsunuz?
●

Klasik ölü aşıların onaylanma zamanı belirsizdir.

●

Yeni virüs varyantları özellikle kış aylarında
çok hızlı şekilde yayılmakta ve enfeksiyon riski
artmaktadır.

●

Koronavirüs ağır hastalıklara neden o
 labilir
ancak aşı bunu önler. Bu nedenle zaman
kaybetmeden aşı olmak önemlidir. Koronavirüs
aşısının faydaları risklerinden büyük ölçüde
üstündür.

●

Onaylı COVID-19 aşıları güvenlidir ve etkinliği
yüksektir. AB/AEA ülkelerinde Kasım 2021
itibarıyla yaklaşık 600 milyon aşı uygulanmıştır.

Mevcut aşılara
güvenmiyor, ölü aşıyı
bekliyorum.
Beklerseniz COVID-19
hastalık seyrinin ağır
geçmesi ve hastalık
sonucunda ölüm riskiyle
karşı karşıya kalırsınız.

Sizin için önemi nedir?
●

Aşı, sadece sizin COVID-19'a yakalanma olasılığınızı
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda diğer insanlara
virüs bulaştırma olasılığınızı da azaltır. Bu
sayede yeni virüs varyantlarının oluşumu nadir
olur.

●

Aşı olarak sadece kendinizi korumakla kalmaz,
aynı zamanda aşı olamayan kişileri veya aşı
olması mümkün olmayan kişileri de korumuş
olursunuz.

●

COVID-19 hastalarının sayısı ne kadar az olursa
sağlık sistemimizin yükü de o denli az olacaktır.
Yoğun bakım servislerimiz de koruma altında
olacaktır. Sağlık sisteminde aşırı yük olması,
gerekli diğer tedavilerin ertelenmesine neden olur.

●

Pandeminin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz.
Her aşı geçerlidir!

Aşı olup olmamam
kimseyi ilgilendirmez.
Bu risk beni ilgilendirir.
Koronavirüs aşısı
olmayan kişiler hem
kendilerini hem de
diğer insanları riske
atmaktadır.

Şimdi aşı olun!
Aşı hakkında doktorunuzdan
veya eczanenizden bilgi alın.
Buradan kayıt olun:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Diğer bilgileri
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
adresinde bulabilirsiniz
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