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Bilgi kontrolü
Koronavirüs:
Koronavirüs (SARS-CoV-2) özellikle insandan
insana bulaşmakta ve COVID-19 hastalığına
neden olmaktadır. Bu hastalık ateş,
öksürük, koku ve tat kaybı ve nefessizlik
gibi rahatsızlıklarla günler veya haftalar
boyunca sürmektedir. Özellikle yaşı
ilerlemiş olanların ve kronik hastalıkları
bulunan insanların hastalığı ağır geçirme
riski yüksektir.

•

COVID-19 aşısı yapıldıktan sonra, genelde
birkaç gün içinde kendiliğinden tekrar geçen
tepkiler sıklıkla görülmektedir.

•

Aşının yapıldığı bölgede sıklıkla ağrı, kızarma
ve şişme görülebilmektedir.

•

Bunların yanı sıra yorgunluk, baş, kas veya
eklem ağrıları, lenf düğümünde şişme,
bulantı / kusma, titreme veya ateş de çok sık
meydana gelebilmektedir. Çok sık, aşı olan
10 kişiden en az 1'inde bu belirtilerin görüldüğü

Aşı, hastalığa ve olası ağır hastalık
sonuçlarına karşı koruma sağlamaktadır:

anlamına gelmektedir.
•

sıra diğer organlarda da görülebilmektedir. Hastalığın

Korona aşıları kalıtsal bir değişime yol
açmamaktadır ve doğurganlığı etkilememektedir.

COVID-19, solunum yollarında iltihaplanmanın yanı
•

Aşı birkaç hafta içinde iki kez yapılacaktır.

ağır gelişmesi durumunda bir hastanenin yoğun bakım
ünitesinde tedavi gerekli olabilmektedir. Hastalığın
semptomsuz veya hafif geçmesi durumunda da COVID-

En önemli bilgilere genel bakış:

19'un etkileri uzun vadede görülebilmektedir. Korona
koruma aşısı, COVID-19'a ve ölümle sonuçlanabilen ağır

•

COVID-19 tüm yaş gruplarını etkiler.

hastalık süreçlerine karşı koruma sağlamaktadır.

•

Özellikle yaşı ilerlemiş olanlarla ve
kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın
seyri ağır olabilmektedir.

Korona koruma aşısına genel bakış:

•

COVID-19 uzun süreli etkileri olabilir
ve öldürücü sonuçlara yol açabilir.

•

İlk başta tüm insanlara aynı anda aşı yapabilmek

•

En iyi koruma aşıdır.

için yeterli sayıda aşı mevcut olmayacaktır,

•

Aşının etkisi ve güvenilirliği binlerce kişi

bu sebeple aşı, farklı insan gruplarının medikal
ve lojistik çerçeve koşullarına bağlı olarak adım
adım sunulacaktır.

üzerinde test edilmiş ve kanıtlanmıştır.
•

Aşı isteğe bağlı ve ücretsizdir.

