Aralık 2020

Danimarka Sağlık Kurumundan
yolda olan COVID-19 aşılama teklifi
hakkında bilgi

Danimarka Sağlık Kurumu, COVID-19 aşılaması hakkında bilgilendirmek için, Danimarka'da
18 yaşın üzerindeki herkese bu mektubu göndermektedir. Mektup COVID-19 aşılaması hakkında
genel bilgiler içerir ve aşılama programına dair bazı sorularınızı yanıtlar ve hangi yollarla güncel
kalabileceğiniz konusunda bilgiler içerir.
COVID-19 herkesi etkileyebilir. Hastalık bazıları için ciddi olabilir ve aşılama hastalığı önlemede
yardımcı olur. Aşılama, COVID-19 salgınını kontrol etme çabalarında önemli bir yeni unsurdur.
COVID-19 aşılaması hem ücretsiz hem de isteğe bağlıdır.

Kısacası:

• COVID-19 aşılamaları kısa süre içinde başlayacak ve ilk olarak en yaşlı vatandaşlar, sağlık
ve bakım personelleri için aşılama yapılacaktır.

• İlk etapta herkese yetecek kadar aşı alamıyoruz ve bu nedenle aşının herkese sunulması

biraz zaman alacak. Sıra size geldiğinde Digital Post ile borger.dk ve e-boks.dk üzerinden
bilgilendirilirsiniz. Dijital hizmetten muafsanız, postayla mektup alırsınız.

• İllerin ülke çapında yapılandıracağı ve vatandaşların çoğunun aşılanabileceği aşı

merkezleri kurulacak. Bazılarına bu teklif daha yerel olarak yapılacaktır, örneğin eğer
sağlık veya bakım personeli söz konusuysa, huzurevlerinde veya işyerlerinde yapılır.

Kimler aşı olacak?
Hedef, aşılar için Danimarka’da onay alan herkesin aşı için teklif almalarıdır. Aşıların örneğin
hamileler, emzirenler ve çocuklar için onaylanmasını beklemiyoruz, bu nedenle bu gruplara aşı
teklifi yapılmayacaktır.
İlk aşamada herkese yetecek miktarda aşı temin edemiyoruz. Bu nedenle, aşılama başlangıçta
önceliğe göre ciddi bir süreç riski taşıyan gruplara sunulur, örneğin çok yaşlı vatandaşlara, huzurevi
sakinlerine ve risk faktörleri bulunan yaşlı bireylere. Enfeksiyon riski yüksek olan ve kritik işlevleri
yerine getiren sağlık ve yaşlı bakım personeli de öncelikli olacak. 2021 yılı boyunca daha fazla aşı
teslim aldıkça, COVID-19 aşısını da daha geniş gruplara sunma imkanımız olacak.

Aşı teklifi hakkında nasıl bilgilendiriliriz?
Bakım merkezleri sakinleri ile sağlık ve yaşlı bakım personeli, teklif hakkında bilgilendirmeyi
kurum veya işyerlerinden sağlarlar. Ciddi hastalığı olan yaşlılar gibi özel bir risk altındaysanız,
kendi doktorunuz veya hastaneniz sizinle iletişime geçebilir.
Doğum tarihine göre dönemsel olarak davet edilen ileri yaştaki gruplar, borger.dk ve e-boks.dk
aracılığıyla Digital Post üzerinden bildirim alırlar. Dijital hizmetten muafsanız, postayla mektup
alırsınız.
COVID-19 aşı teklifi aldığınızda, size aynı zamanda ne zaman aşılanabileceğiniz hakkında bilgi
de verilir ve aşı için randevuyu kendiniz almanız gerekiyorsa, nasıl yapılacağı da açıklanır.

Aşı nerede uygulanır?
İllerin ülke çapında yapılandıracağı ve vatandaşların çoğunun aşılanabileceği aşı merkezleri
kurulacak. Bazıları teklifi daha yerel edinirler, örneğin huzurevlerinde. Bir çok personel, örneğin
sağlık hizmeti ve yaşlı bakımı çalışanları, aşı teklifini işyerlerinde alırlar. Bu örneğin hastanede
veya huzurevlerinde ve de bölgesel aşı merkezlerinden birinde olabilir. İşveren bunun nasıl
uygulanacağını size bildirecektir. Hastane dışında çalışan sağlık çalışanları v.b. aşı merkezlerinde
yapılmak üzere aşı teklifi alırlar.

Aşı nasıl işliyor?
Aldığımız ilk aşılar mRNA olarak adlandırılan teknolojiye dayanmaktadırlar. Aşılar, daha sonra
karşılaşılan virüsleri tanımak ve bunlara karşı kendisini korumak üzere, vücut hücrelerinin bağışıklık
sistemini uyarmasına neden olurlar. Aşı sonrasında büyük bir çoğunluk COVID-19 nedeniyle
hastalanmaktan iyi korunmuş olmalarını bekleyebilir. Henüz herkesin tam koruma altında olup
olmayacaklarını bilmiyoruz ve korumanın ne kadar süreceğine dair dokümantasyon edinmedik,
ancak süreç ilerledikçe daha fazla bilgi edineceğiz. Sadece onaylı aşılar kullanıyoruz. Onaylanmak
için hem etkinliğin, hem de güvenliğin büyük ölçekli bilimsel çalışmalarda belgelenmiş olması ve
faydaların olası yan etkiler gibi, olası dezavantajlardan daha ağır basması bir ön koşuldur.
Uzun vadede onaylı bir kaç farklı COVID-19 aşıları olacaktır, bu nedenle şahıslara sunulan aşılar
arasında fark olabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için Danimarka Sağlık Kurumunun sayfasını
öneririz, www.sst.dk/covid-vaccination

Daha fazla bilgi edinin
Daha fazla bilgi edinip COVID-19 aşısına dair her an için en güncel bilgiyi
www.sst.dk/covid-vaccination üzerinden edinebilirsiniz
İngilizce bilgi için: www.sst.dk/covid-vaccination-eng

Danimarka Sağlık Kurumunun tavsiyelerini unutmayın
Artık COVID-19 aşıları başlayacak olsa dahi, yeterli sayıda kişinin aşı olması yine zaman alacaktır.
Bu nedenle bir kaç ay daha için, toplumda yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemek adına, genel
tavsiyelere uymanız önemlidir:

Ellerinizi yıkayın/
el dezenfektanı kullanın

Mesafeyi
koruyun

Hastalanmanız
durumunda evde kalın

Saygılarımla,

Søren Brostrøm
Müdür, Danimarka Sağlık Kurumu

Temizliğe özen
gösterin

Kolunuza öksürün
veya hapşırın

Fiziksel teması
sınırlandırın

