
COVID-19'a yol açan enfeksiyondan 
ağır hastalıktan 
COVID-19'un yol açtığı ölümden korunmanızı artırır.

12 ila 17 yaş arasındakiler
Bağışıklık sistemi çok daha zayıf olduğu için daha önce üçüncü dozu yaptırmış kişiler.

COVID-19 aşısı hatırlatma dozları hakkında
 
COVID-19 hatırlatma dozu, COVID-19'un ilk aşı dizisini (çoğu kişi için bu 2 dozdur)
tamamladığınızda ve virüse karşı koruma zaman içinde azaldığında yapılan ilave bir
COVID-19 aşı dozudur.
 
Neden hatırlatma dozunu yaptırmalıyım?
 
İlk iki dozunuzun sağladığı koruma zaman içinde azaldıkça hatırlatma dozu:

 
Güncel tavsiyeye göre, COVID-19'a karşı en fazla korumayı sağlayan aşı dizisi üç dozdan
oluşur: Çoğu kişi için ilk iki doz ve 3 ay sonra bir hatırlatma dozu.
 
Kimler hatırlatma dozunu yaptırabilir?
 
Hatırlatma dozunu, 18 yaşından büyükseniz ve ilk iki COVID-19 aşınızı en az üç ay önce
yaptırdıysanız olabilirsiniz.
 
Kimler hatırlatma dozunu yaptırmamalıdır?
 
Şu anda aşağıdaki kişiler hatırlatma dozu olmamalıdır:

 
Hatırlatma dozu ücretsiz midir?
 
Evet.
 
Hatırlatma dozu ile üçüncü doz arasındaki fark nedir?
 
Doktorları, bağışıklık sistemi çok daha zayıf olan kişilere üçüncü doz adı altında ilave bir
doz olmalarını söylemiş olabilir. Bu, kanser tedavisi görmeleri veya organ nakli yaptırmış
olmaları gibi bir sebepten olabilir. Bu ilave doz, bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişilerin, 
ilk aşılarına gösterdikleri bağışıklık tepkilerini güçlendirme amacını taşır. Bunun nedeni,
sözü edilen kişilerin bağışıklık sistemlerinin, onları virüs veya başka hastalıklardan çok iyi
koruyamaması olabilir.
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tıbbi nedenlerden ötürü mRNA aşısı yaptıramıyorsanız veya
önceden AstraZeneca aşısından iki doz olduysanız.

Hatırlatma dozunu ne zaman yaptırabilirim?
 
İkinci doz COVID-19 aşınızın üzerinden üç ay veya daha uzun zaman geçtiyse hatırlatma
dozunuz için randevu alabilirsiniz.
 
Aşı sertifikanıza bakıp aşı tarihinize 3 ay ekleyerek tarihi hesaplayabilirsiniz. Örneğin, ikinci
dozunuzu 23 Kasımda yaptırdıysanız, hatırlatma dozunuzu 23 Şubat tarihinden itibaren
yaptırabilirsiniz.
 
Hatırlatma dozunu nasıl yaptırabilirsiniz
 
COVID-19 hatırlatma dozunuzu, Melbourne'deki büyük aşılama merkezlerinde, aile
doktorunuzda (GP) veya aşı yapan eczanelerde yaptırabilirsiniz. Bu kliniklerden biri
de Prahran Belediye Binasındaki (Prahran Town Hall) StarHealth kliniğidir.
 
Hatırlatma dozu randevusunu almak veya randevu almadan gidebileceğiniz klinikleri
öğrenmek için 1800 675 398 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 
Hatırlatma dozumda hangi aşıyı olacağım?
 
Çoğu kişi hatırlatma dozunda Pfizer aşısını olacaktır. İlk dozlarınızda hangi COVID-19 aşısını
olduğunuza bakılmaksızın bu Pfizer hatırlatma dozunu güvenle yaptırabilirsiniz.
 
AstraZeneca aşısı aşağıdaki durumlarda hatırlatma dozu olarak kullanılabilir:

 
Hangi hatırlatma dozunu olacağınızdan emin değilseniz bir aile doktoruyla (GP) konuşun.
Hatırlatma dozundan sonra sık görülen hafif yan etkiler, ilk iki dozdan sonra görülen yan
etkilere benzerdir.
 
Hatırlatma dozum aşı sertifikamda gözükecek mi?
 
Dijital aşı sertifikanız, her aşı dozundan sonra güncellenir. Buna, ciddi biçimde bağışıklığınız
zayıfsa olduğunuz üçüncü doz veya hatırlatma dozunuz dâhildir.
Sertifikanızın yeni bir basılı çıktısına ihtiyacınız varsa Medicare ofisinizden veya aile
doktorunuzdan (GP) isteyebilirsiniz veya eczacınız da size bu konuda yardımcı olabilir.
 
Hatırlatma dozları Avustralya Aşı Kayıtlarınızda da gözükecektir.
 



Hatırlatma dozları zorunlu mudur?
 
Hayır. Hatırlatma dozunu yaptırmak zorunda değilsiniz ancak COVID-19'a karşı bağışıklığınızı
yüksek tutmak için hatırlatma dozu yaptırmanız teşvik edilir.
 
Hatırlatma dozu olursam işverenime söylemek zorunda mıyım?
 
Hayır. COVID-19 aşısının zorunlu olduğu endüstrilerde hatırlatma dozunuzu veya üçüncü
dozunuzu işvereninize bildirmenize şu anda gerek yoktur.
 
Daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
 
Her türlü aşıyla ve hatırlatma dozlarıyla ilgili en iyi bilgi kaynağı aile doktorunuz (GP) veya en
yakınınızdaki eczacınızdır.
 
1800 675 398'i arayarak veya https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-
19-vaccines/getting-your-vaccination/booster-doses adresindeki internet sitesini ziyaret
ederek COVID-19 hatırlatma dozlarıyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.


