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Aşılar gerçek başarı
hikayeleridir!

Aşılar sayesinde hayatı tehdit eden hastalıkların dünya çapında gerilemesi sağlanmıştır.
Koronavirüs aşısı aynı şekilde güvenlidir ve
etkinliği yüksektir.
●

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla
dünya çapında bir aşının geliştirilmesinde
çaba harcanmıştır. AB'de onaylı tüm aşılar,
etkinlik ve güvenlilik bakımından kapsamlı
şekilde test edilmiştir.

●

Avusturya'da 2020 Aralık ayının sonundan beri
a şılama yapılmaktadır. Güncel olarak mRNA
aşıları Comirnaty, BioNTech/Pfizer ve
Spikevax, Moderna ile vektör aşıları Vaxzevria,
AstraZeneca ve COVID-19 Vaccine Janssen
("Johnson&Johnson") kullanılmaktadır.

●

AB/AEA ülkelerinde Kasım 2021 itibarıyla 
588 milyondan fazla aşı uygulanmıştır.

Önemli bilgiler:
Dünya çapında 247 milyondan fazla kişi
koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş
ve 5 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir.
Aşılar hastalanmaya, ağır hastalık seyrine ve
ölüme karşı koruma sağlamaktadır.

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Yalan haberlere kulak
asmayın!

Koronavirüs aşısı hakkında çok sayıda söylenti
duymuş olabilirsiniz. Kendinizi tedirgin
hissetmeyin. Kendiniz bilgi edinin ve diğer
insanları da aydınlatın!
●

AB'de onaylı tüm aşılar güvenlidir ve etkinliği
yüksektir. Aşı, COVID-19 hastalığına yakalanma
riskini büyük ölçüde azaltmaktadır.

●

Aşılı kişilerde bulaş riski oldukça düşüktür. Aşılanan
kişilerde bulaş çok nadirdir ve virüsdaha az
sıklıkta yayılmaktadır.

●

Aşı, COVID-19 hastalık seyrinin ağır geçme
riskini önemli ölçüdeazaltır. 2021 yılında,
Şubat ayından Kasım ayının başlangıcına kadar
Avusturya çapında yaklaşık 19.000 hastane
ziyareti, yaklaşık 6.200 yoğun bakım ünitesinde
kalış ve yaklaşık 6.100 ölümün önüne geçilmiştir.

Önemli bilgiler:
100.000 kişi başına insidans
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Güvenliğiniz önce gelir!
Aşılar yalnızca, güvenliliği ve etkinliği
sıkı kontrollü çalışmalarda doğrulanması
durumunda onaylanıp kullanılmaktadır.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bağımsız bir kuruluş
olup aşıların incelenmesinden sorumludur.
●

EMA, koronavirüs aşısının güvenliliğini ve etkinliğini farklı yaş gruplarında değerlendirmiştir.

●

Ayrıca onay sonrasında da aşıların fayda-risk
oranı sürekli olarak izlenmektedir.

●

Yetkili kurumlar, aşıların güvenliliğine, etkinliğine
veya uygulama seçeneklerine ilişkin yeni verileri
inceleyip yayınladıktan sonra gerektiğinde aşıların
uzmanlık bilgileri ve kullanım bilgileri güncellenmektedir.

Önemli bilgiler:
Avusturya'da Ulusal Aşı Komitesi'nin (NIG)
bağımsız bilim insanları düzenli aralıklarla
koronavirüs aşısına ilişkin öneriler k
 onusunda
görüşmektedir. Aşının faydaları ve riskleri
sürekli olarak değerlendirilmekte olup
Avusturya'daki güncel virüs aktivitesi incelenmektedir.

Her ilave aşı önemlidir!
Aşı olarak yakınınızdaki insanların yanı sıra
yaşı veya sağlık nedenlerinden dolayı aşı
olamayan kişileri de korumuş olursunuz.
●

Aşılanan kişiler daha nadir ve genellikle daha
kısa süre bulaşıcı olmaktadır. Dolayısıyla her aşı,
koronavirüsün ve yeni mutasyonların daha fazla
yayılması tehlikesini azaltmaktadır.

●

Pandeminin bitiş tarihi büyük ölçüde kaç insanın
koronavirüs aşısı olacağına bağlıdır. İnsanlarda
aşılama oranının yüksek olması, virüsün daha
az şiddette yayılmasına yol açar.

Önemli bilgiler:
Her aşı önemlidir!
COVID-19 hastalarının sayısı ne kadar az olursa
sağlık sistemimizin yükü de o denli az olacaktır.
Bu sayede yoğun bakım ünitelerimizin yükü
azalır ve insanlar korunmuş olur. Sağlık
sisteminde aşırı yük olması, gerekli diğer
tedavilerin ertelenmesine neden olur.

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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