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5 ya ş üst

Mutlaka Koronavirüs
hakkında bir şeyler
duymuşsundur:

Birçok insan Koronavirüs sebebiyle hasta
oldu. Bu yüzden yetişkinler sıklıkla endişeleniyorlar. Belki anne baban veya sana bakan
başkaları da aynı şekilde endişeleniyordur.
Yetişkinler için Koronavirüs aşısı uzun süredir
var. Ve artık 5 yaş üstü çocuklar için de aşı
hazır durumda.
Belki son aşı olduğun zamanı hatırlamıyorsundur. Belki bundan birazcık da
korkuyorsundur. Göreceksin, aşı çok çabuk
olup bitecek. Seni hasta olmaya karşı
koruyacak.
En iyisi bu konu hakkında yetişkinlerle, çocuk
doktorunla veya başka bir doktorla konuş.
Aşı hakkında bilmek istediğin her şeyi onlara
sorabilirsin.
Klara'nın ilk Koronavirüs aşısını nasıl
olduğunu burada okuyabilirsin.
Veliler için:
Koronavirüs aşısı çocuğunuzu COVID19 hastalığına karşı korur. Çocuğunuza aşı yaptırmanın neden önemli
olduğunu, veli ve ebeveynler için bilgi
kontrol bölümünde okuyabilirsiniz:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Klara 7 yaşında.
Koronavirüs aşısı artık Klara'nın yaşındaki
çocuklar için vardır.
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Klara doktoruna aşıyla ilgili çok
s ayıda soru sorar. Doktoru bu soruları
cevaplandırır. Klara artık hepsini anlıyor.
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Klara ve anne babası, aşı olmaya karar verdiler.
Annesi hemen bir doktordan randevu alır.
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Klara hemen aşı oldu ve bir yara bandı
yapıştırıldı. Çok sevinçli, babası da öyle.
Klara sonraki 3 gün iyi bir şekilde dinleniyor.

Zamanı geldi! Klara babası ve küçük kardeşi
Paul ile birlikte doktoruna gidiyor.

Bir hafta sonra Klara tekrar futbol oynayabiliyor. Gururla aşı olduğunu anlatıyor.
"Siz ne zaman aşı olmaya gideceksiniz?"
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Şimdi aşı olun!
Aşı işlemi hakkında detaylı bilgilere
doktorunuzdan veya eczanenizden
ulaşabilirsiniz. Kayıt için:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Daha fazla bilgi:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Künye
Medya sahibi ve yayıncı:
Federal Sosyal İşler, Sağlık,
Bakım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Viyana
+43 1 711 00-0
Basım ve üretim yeri: Viyana
Kapak resmi: © Avusturya aşılanıyor girişimi.
Düzenleme & Baskı: BMSGPK
Son durum: Kasım 2021
Olası bir hata, baskı hatası veya yazım hatası içerebilir.
Tüm hakları saklıdır.

sozialministerium.at

