
Koronavirüs aşısı:  

Yeniden ne zaman aşı 

olmalıyım? ("3. doz")

Aşı etkilidir!



Korunaklı kalın!
Koronavirüs aşısı yaptırarak hem kendi 
 sağlığınızı korumaya hem de yakınlarınızı 
korumaya önemli bir katkı sağlamış olursunuz.  
Korunaklı kalmak için önerildiği üzere aşırı 
yaptırın.

 ● Aşının koruyuculuğu zamanla azalır –  
Yaşlılarda veya önceden hastalığı bulunan 
 kişilerde bu etki daha güçlüdür.

 ● Aşı olan herkesin bir doz daha mRNA aşısı 
 olmaları önerilmektedir.

 ● Özellikle kış aylarında COVID-19 hastalıkları  
artış gösterecektir. Yeni virüs varyantlarının 
ortaya çıkma riski de artacaktır.

 ● Koronavirüs aşısı etkili koruma sağlar. 
 Tecrübelerinizi diğer insanlarla paylaşın ve  
onları aşı olmaya teşvik edin! 
 
 
 
 
 

Önemli bilgiler:

Diğer ülkelerden alınan veriler,  
enfeksiyonların, aşı kırılımlarının ve sonrasında 
hastaneye yatış oranlarının önerilen 3. dozla 
birlikte önemli ölçüde azaldığını göstermiştir.
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Yeniden aşı olun!

 ● 1 kez Janssen ("Johnson&Johnson") COVID-19 
aşısı olmuş kişilerin, 1. dozdan 4 hafta sonrası 
itibariyle diğer dozu yaptırmaları önerilmektedir.

 ● 18 yaşından büyük herkes, 4 aydan itibaren 
ve 2. dozdan 6 ay sonrası itibariyle 3. dozunu 
yaptırabilir. Yaşlıların yanı sıra önceden hastalığı 
bulunan veya enfeksiyon riski yüksek olan kişiler 
için bu oldukça önemlidir.

 ● Vektör aşılarda (Vaxzevria AstraZeneca ve 
COVID-19 Vaccine Janssen), 2. dozdan 4 ay sonra 
3. dozun yapılması önerilmektedir, bu durum 
mRNA aşıları için de geçerlidir.

 ● Hastalığı geçirmiş kişiler için de diğer dozların 
yapılması önerilmektedir. Lütfen doktorunuzla 
görüşün! 
 
 
 
 
 

Önemli bilgiler:

Aşı önerileri, bilimsel bulgular ışığında sürekli 
uyarlanmakta olup değişiklik gösterebilmektedir. 
Güncel öneriler ve aşı durumunuz  hakkında 
doktorunuzdan bilgi alın! 
 



Önerileri dikkate alın!
Ulusal Aşı Komitesi (NIG), 18 yaşından itibaren 
aşı olan tüm kişiler için bir doz daha mRNA 
aşısının yapılmasını önermektedir. Bu doz,  
4. aydan 6. aya kadar yaptırılabilir. 

 ● 3. doz için tercihen ilk iki dozla aynı aşı 
 kullanılmalıdır: Comirnaty, BioNTech/Pfizer 
veya Spikevax, Moderna (Moderna 30 yaştan 
itibaren).

 ● Vektör aşısı olmuş kişiler de 3. doz olarak  
mRNA aşısı olmalıdır. Bu çapraz aşılamalar 
(farklı aşıların yapılması) için de geçerlidir.

 ● Aşı olmuş ve hastalığı atlatmış kişiler için farklı 
öneriler söz konusudur. Lütfen doktorunuzla 
görüşün! 
 
 
 
 
 
 

Önemli bilgiler:

Bu sayede COVID-19 hastalık seyrinin ağır 
geçme riskini azaltmak için çoğu insan,  mümkün 
olan en iyi şekilde korunabilir. Off-Label 
 uygulama (ruhsatsız aşı) da  mümkündür. 
 Burada ön koşul, doktorunuzdan bir 
 bilgilendirme yazısının veya bir dokümanın 
alınmasıdır.



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

 ● Koronavirüs aşısı etkilidir. Hastalığın ağır geçme 
veya hastalık sonucu ölüm riskini önemli ölçüde 
azaltır. İstisna durumlarda, aşı olunsa bile  
COVID-19 hastalığı gelişebilir ancak hastalığın 
seyri normal durumda önemli ölçüde hafiftir.

 ● Koronavirüs, aşının koruyabileceği tehlikeli 
hastalıklara neden olur. COVID-19 hastalığı 
nedeniyle hastanede tedavi edilmek zorunda olan, 
aşısız kişilerin sayısının, aşı komplikasyonları ne-
deniyle tedavi edilen kişi sayısından fazla olduğu 
kanıtlanmıştır.

 ● Koronavirüs aşısı olarak hem kendinizi hem de 
yakınlarınızı koruyabilirsiniz. 
 
 

Önemli bilgiler:

Birçok kişi COVID-19 sonrası uzun dönemli 
etkilerle karşı karşıya kalmaktadır. Aşı 
 COVID-19'dan koruduğu gibi olası uzun dönemli 
etkilerden de korur.  
COVID-19 hastalarının sayısı ne kadar az olursa 
sağlık sistemimizin yükü de o denli az olacaktır. 
Her aşı geçerlidir! 
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Diğer bilgileri  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung 
adresinde bulabilirsiniz

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

https://www.sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung.html
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