türkisch

Korona aşısı hakkında önemli bilgiler

Korona aşısı benim için neden iyi?
›K
 orona aşısı sizi çok iyi korur. Aşılama sizi ciddi bir
korona hastalığından ve ölümden korur.
›A
 yrıca ailenizi de enfeksiyondan korursunuz.
›K
 orona aşısı olan kişiler için, korona kuralları daha az
katıdır. Ancak aşılanmamış kişiler için değil.
›K
 orona aşısı gönüllüdür. Fakat: Kendinizi koruyun!
Korona nedeniyle ne kadar ciddi hastalanırsınız?
›B
 azı insanlar ağır hastalanır veya uzun süre sağlık
sorunları yaşarlar.
›B
 azı insanlar hastaneye gitmek zorunda kalırlar, bazıları
ise yoğun bakım ünitesine alınır.
›K
 orona nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti.
›K
 oronavirüs özellikle bu insanlar için tehlikelidir: yaşlılar
veya belirli hastalıkları olan kişiler için. Ancak bazen genç
ve sağlıklı insanlar bile çok ciddi şekilde hastalanırlar.
Aşı maddeleri ne kadar iyi?
›F
 arklı aşılar vardır. Tüm aşılar Avrupa İlaç Ajansı
tarafından denetimden geçmiştir.
›H
 iç kimse aşılamadan kısır olmaz ve kimseye çip
yerleştirilmez.
İnternette çok daha fazla yanlış haberler var.
›T
 üm ilaçlarda olduğu gibi, bazen yan etkiler meydana
gelebilir, ancak bu nadirdir.
Birçok insan aşıları iyi tolere eder.
›K
 ısa bir süre için kendinizi hasta hissedebilirsiniz.
Ancak koronanın riskleri çok daha büyüktür!
Aşılama maliyeti nedir?
Aşılama ücretsizdir.
Kaç kez aşılanmam gerekir?
Birçok aşı maddelerinde, birkaç hafta arayla iki aşıya
ihtiyacınız vardır.
Her iki aşı için de randevu alacaksınız. Ancak o zaman
ciddi bir korona hastalığından korunursunuz.

impfzentren.bayern.de

Nasıl kayıt olabilirim?
›A
 ile hekiminizden randevu alabilirsiniz.
Aile hekimleri de aşılama yapıyor.
› İnternet üzerinden kayıt olabilirsiniz:
www.impfzentren.bayern.de
›V
 eya telefonla arayabilirsiniz: 0911 / 148 98 243
Nürnberg’de nerede aşı olabilirim?
›A
 ile hekiminizde
›M
 essezentrum (Fuar merkezi) aşı merkezinde
(U1 metro hattının “Messe” metro durağı)
›C
 itypoint şehir merkezinde
(U1 metro hattının “Lorenzkirche” metro durağı)
Adres: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg
›E
 ski Araç kaydı olan yer.
Adres: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
Aşılamada ne olur?
›A
 şılamadan önce, bir doktor sizinle konuşur ve her şeyi
ayrıntılı bir şekilde anlatır. Her şeyi sorabilirsiniz.
›D
 aha sonra kolunuza enjektör içinde bir aşı
maddesi vurulur.
›A
 şılamadan sonra, yerinde 15 dakika dinlenin.

www.nuernberg.de

Daha fazla sorunuz mu var?
Nürnberg kliniğinin videoları var. Doktorlar aşılama ile ilgili
en önemli 10 soruya cevap veriyor. Videolar için alt yazıları
şu dillerde ayarlayabilirsiniz: Türkçe, Romence, Rusça.
Videoyu burada bulabilirsiniz:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Daha fazla bilgiyi İnternetten
www.nuernberg.de
adresinden bulabilirsiniz

integreat.app/nuernberg/de
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Aşılama nasıl gerçekleşir?
›A
 şı olmanız için bir randevuya ihtiyacınız var.
Bunun için kayıt olmalısınız.
›B
 ir süre sonra bir mesaj alırsınız.
Randevularınız bu mesajla bildirilir.

