
Koronavirüs aşısı:  

Çocuğunuzu koruyun

Aşı etkilidir!



Koronavirüs pandemisi 
çocuğunuz için bir yük!
Koronavirüs çocukların ve gençlerin günlük 
yaşamını çok güçlü bir şekilde değiştirdi: 
 Kreşlerin ve okulların kapanması, online 
 eğitim ve temas sınırlamaları aileler için 
büyük yük. Ebeveynler ve veliler endişeli 
ve güvensiz hale geldi. Çocuğunuzu nasıl 
 koruyabileceğiniz hakkında buradan bilgi alın. 

Araştırmalar bunu kanıtlıyor: 

 ● Pandemi sebebiyle çocuklarda psikolojik 
 rahatsızlıklar, davranış bozuklukları, stres ve 
korku durumları yoğun bir şekilde artmıştır. 

 ● Alışılmış günlük rutinler yıkıldığında, sosyal 
temaslar ortadan kalktığında, çocukların bilişsel, 
duygusal ve sosyal gelişimleri olumsuz yönde 
etkilenebilmektedir. 
 
 
 
 

Bilmeniz gerekir:

Avusturya'da 5 ila 11 yaş arası 600.000 çocuk 
yaşamaktadır. 2021 yılının Temmuz ila Kasım 
ayları arasında Avusturya'da kaydedilen tüm 
SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yüzde 11,5'i bu 
yaş grubunda görülmüştür. Bunların neredeyse 
yarısı (yüzde 44,5) COVID-19 olmuştur.



Çocuğunuzun aşı olması neden 
önemli?
Çocuklara da koronavirüs bulaşabilir ve bunun 
sonucunda hastalanabilir ve başkalarına da 
bulaştırabilirler. Koronavirüs aşısı çocuğunuzu 
korur. 

 ● Her çocuğun elbette aşı olduğu diğer çocuk 
 hastalıklarıyla karşılaştırıldığında, COVID-19 
şu an ciddi anlamda daha sık görülmektedir. 
 Çocuklar da COVID-19 sonucu hastalanmaktadır. 

 ● Kronik hastalığı olan çocukların hastalığı ağır 
geçirme riski daha yüksektir.

 ● Çocuklardaki SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonucunda 
çok nadir durumlarda yeni tür  
"Pediatrik İnflamatuar Multisistem  Sendromu 
(PIMS)" meydana gelebilmektedir. Bu  hastalık 
ağırdır fakat genelde iyi bir şekilde tedavi 
edilebilmektedir.

 ● Aşı genel olarak 5 yaş üstü çocuklar için tavsiye 
edilmektedir. 5 ila 11 yaş arası çocuklar için özel 
çocuk aşıları bulunmaktadır.

Bilmeniz gerekir:

Çocuğun aşı olup olmayacağına ve hangi aşıyı 
olacağına velileri karar verir. Çocuk doktor-
larına danışmak için başvurulabilmektedir. 
Çocuklara da aşı randevusunda kendi sorularını 
sormaları için fırsat verin.  
 



Çocuğunuzun güvenliği birinci 
önceliğimiz!
Çocuklar için sunulan koronavirüs aşıları-
nın etkinliği ve güvenilirliği sıkı bir şekilde 
kontrol edilen araştırmalarca onaylanmıştır. 
5 yaş üstü çocuklar için BioNTech/Pfizer'e 
ait  Comirnaty aşısından 3 hafta arayla 2 doz 
yaptırılması tavsiye edilmektedir. Aşı şunlara 
karşı koruma sağlamaktadır: 

 ● COVID-19 hastalığına.

 ● Hafif veya semptomsuz süreçlerde de meydana 
gelebilecek sonradan ortaya çıkan etkilere (örn. 
halsizlik, baş ağrısı, uyku sorunları, konsantrasyon 
zorluğu).

 ● Aile üyelerine bulaştırılmasına (örneğin henüz 
aşı olamayan veya ağır bir hastalık süreci riski 
bulunan küçük kardeşlere). 
 
 

Bilmeniz gerekir:

Koronavirüs aşısı vücut tarafından oldukça iyi 
kabul edilmektedir, yüksek derecede etkilidir 
ve çocuğunuzu COVID-19 hastalıklarından ve 
olası ilerdeki sonuçlarından korumaktadır. İlk 
etaptaki aşı koruması için çocuklara iki doz aşı 
yaptırılması tavsiye edilmektedir. 5 ila 11 yaş 
arasındaki çocuklara, 12 yaş üstü çocuklara 
 olduğundan daha düşük miktarda bir aşı 
 maddesi verilmektedir.



Velilerin aşılar hakkında ek 
olarak bilmesi gerekenler!
Aşılar bir başarı hikayesine imza atmıştır. 
Hem bizi hem de sevdiklerimizi korurlar. 
Çocuk doktorunuzdan kapsamlı ve kişisel 
olarak bilgi alın. 
Burada birkaç bilgi bulabilirsiniz: 

 ● Aşı sayesinde ciddi çocuk hastalıkları başarılı bir 
şekilde geriletilmiştir (örneğin çiçek hastalığı).

 ● Aşılar çocukları ağır hastalıklara karşı 
 korumakta ve küçük yaştan itibaren bağışıklık 
sistemini güçlendirmektedir.

 ● Çocuğunuzun hastalıklara karşı mümkün 
 olduğunca erken ve kapsamlı bir şekilde  korunması 
için ücretsiz çocuk aşı programına pandemi 
esnasında da devam etmek ve aşı  randevularını 
dikkate almak son derece önemlidir.  
 
 
 

Bilmeniz gerekir:

Çocuğunuzu aşı hakkında bilgilendirin. Size bu 
konuda destek oluruz. Klara'nın koronavirüs 
aşısı hikayesini burada bulabilirsiniz: 

 
 



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

Daha fazla bilgi:  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Şimdi aşı olun!
Aşı işlemi hakkında detaylı bilgilere  
doktorunuzdan veya eczanenizden 
 ulaşabilirsiniz. Kayıt için: 
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

https://www.sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung.html
https://www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen/
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