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COVID-19 aşısına hazırlık 
Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun 

Randevunuzu beklerken hazırlanmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. 

Medicare'deki bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun. Bunu aşağıdaki yollarla kontrol 

edebilirsiniz: 

• MyGov aracılığıyla Medicare online account hesabınızı kullanarak 

• Express Plus Medicare app uygulamasını kullanarak. 

• Medicare programını arayarak. 

Hesabınızı düzenlemediyseniz: 

• Henüz kayıtlı değilseniz Medicare'e kaydolun. 

• Medicare'e kaydolduysanız ama Medicare hesabınızı myGov ile bağlamadıysanız 

Medicare çevrimiçi hesabınızı düzenleyin. 

• Medicare'e kayıt şartlarını karşılamıyorsanız Individual Health Identifier (IHI) (Bireysel 

Sağlık Tanımlayıcısı) edinin. 

Aşı olduktan sonra aşılanma durumunuzu kanıtlamak için bir aşılama geçmişi belgesi 

alabilirsiniz. Aşılama geçmişi belgenizi nasıl alacağınızı Services Australia web sitesinden 

öğrenebilirsiniz. 

Randevunuz için hazırlanma 

Avustralya'da ve dünya genelinde COVID-19 aşılarının tedariği sınırlıdır. Yani, ağır seviyede 

COVID-19 geçirme ve/veya virüse maruz kalma riski en yüksek olanlar ilk önce aşılanacaktır. 

Diğer kişiler zamana yayılarak aşılanacaktır. www.health.gov.au/covid19-vaccines adresini 

ziyaret ederek kimlerin öncelikli olarak aşılanacağını öğrenebilirsiniz.  

Aşağıdaki durumlarda COVID-19 aşısı randevusuna gitmemelisiniz: 

• Hastaysanız ve ateş, öksürük, burun akıntısı veya COVID-19'dan kaynaklanmış 

olabilen başka belirtiler mevcutsa. 

• COVID-19 test sonuçlarını bekliyorsanız.  

• COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ve izolasyondaysanız. 

• Karantinadaysanız.  

• COVID-19'a yakalanmış birisine yakın temasta bulunduysanız. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Yukarıdaki kategorilerden herhangi birine dahilseniz aşılama sağlayıcınıza danışın. Aşı 

yaptırmak için yeniden randevu almanız gerekebilir. COVID-19 aşıları COVID-19 tedavisinde 

etkili değildir. 

COVID-19 aşısı randevunuzdan önceki 14 gün içinde başka bir aşı yaptırdıysanız aşılama 

sağlayıcınıza bildirin. Aşılama sağlayıcınız yeniden randevu almanızı isteyebilir.  

Ateşiniz veya herhangi bir solunum belirtiniz yoksa aşı olmadan önce COVID-19 testi 

yaptırmanız gerekmez.  

İki dozu düşünerek planlama yapın  

COVID-19 aşınızın iki dozunu en az üç hafta arayla almanız önemlidir. COVID-19'a karşı tam 

koruma, ikinci dozunuzdan sonra yaklaşık bir hafta geçene kadar gerçekleşmeyecektir.  

Aşı randevunuzda sizi neler bekliyor 

COVID-19 aşı randevunuza beraberinizde aşağıdakileri getirmelisiniz: 

• Varsa fotoğraflı kimliğiniz. 

• Varsa Medicare kartınız. 

• Mesleğiniz nedeniyle COVID-19 aşısı oluyorsanız çalışan kimliğiniz. 

• Sağlık sorunlarınız, alerjileriniz, kanama sorunlarınız veya baskılanmış bağışıklığınız 

(yani zayıflamış bağışıklık sistemi) hakkında bilgi. 

• Almakta olduğunuz her türlü ilaç hakkında bilgi. 

• Daha önce yaptırdığınız tüm COVID-19 aşıları hakkında bilgi (aşı markası ve aşı olma 

tarihi). 

• Geçmişte herhangi bir aşıya karşı oluşmuş tüm tepkiler hakkında bilgi. 

• Mevcut Aile Hekiminizin (GP) ve göründüğünüz uzman doktorların adı. 

• Bir yüz maskesi (eyaletinizde/bölgenizde takmak zorunluysa). 

Randevunuzda, COVID-19 aşısı ile ilgili her türlü sorunuzu aşılama sağlayıcınıza sorabilirsiniz.  

Aşılama sağlayıcınıza herhangi bir sağlık sorununuzun olup olmadığını veya herhangi bir ilaç 

alıp almadığınızı söyleyin. Özellikle aşağıdaki durumları belirtmeyi unutmayın: 

• Herhangi bir maddeye anafilaksiniz (şiddetli alerjik reaksiyon türü) veya bir adrenalin 

otoenjektörünüz (örneğin EpiPen) varsa. 

• Geçmişte herhangi bir aşıya vücudunuz tepki gösterdiyse. 

• Kanama sorununuz varsa veya pıhtılaşma önleyici tedavi (kan sulandırıcı) görüyorsanız. 

• Hamile veya emzikliyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız. 

• Bağışıklığınız baskılanmışsa (yani zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa ya da 

bağışıklık bastırıcı ilaç alıyorsanız). 

• Başka bir COVID-19 aşısı yaptırdıysanız (markasını da belirtin). 

• Son 14 günde herhangi bir aşı olduysanız. 

Bazı durumlarda, aşı olma randevusu almadan önce sağlık hizmeti sağlayıcınızla aşılama 

hakkında görüşmeniz iyi olabilir. COVID-19 Pfizer (Comirnaty) aşısı ile ilgili bilgileri de 

okuyabilirsiniz. 

Aşı size nasıl uygulanacak 

Aşı size enjeksiyon şeklinde ve çok büyük ihtimalle üst kol kasınızdan yapılacak. Aşı olduktan 

sonra gözlem amacıyla en az 15 dakika aşı kliniğinde kalmalısınız. Tıbbi geçmişinize bağlı 

olarak, klinikte 30 dakika beklemeniz istenebilir. 
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Randevunuzda verdiğiniz bilgiler nasıl kullanılır 

Kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, saklandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi için 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines adresini ziyaret edin. 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines

