COVID-19 Aşısı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Son güncelleme tarihi: 3 Mayıs 2021

1. COVID-19 aşısını kim olacak?
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Avustralya'daki herkese aşı sunulacaktır.
Hastalığı ağır geçirme riski daha yüksek olan kişilere aşı önceliği tanınacaktır.

2. COVID-19 aşım için nasıl randevu alırım?
50 yaş ve üstü yetişkinler, artık aşağıdaki gibi kayıt yaptırabilirler:
https://www.starhealth.org.au/covid19/ adresine giderek StarHealth'ten
doğrudan randevu alabilirsiniz
İnternet üzerinden randevu almak için yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen 9525 1300
numaralı telefondan StarHealth'i arayın.
Devletin, aşı sırasıyla ilgili bilgi verdiği bu adrese gidebilirsiniz:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
Şu anda aşı olabilecek diğer gruplar aşağıdaki gibidir:
18 yaş ve üstü Aborijin ve Torres Boğazı Adalı yetişkinler.
altta yatan sağlık sorunları ve engeli olanlar.
kritik sektörlerde çalışanlar (örneğin acil durum hizmetleri, polis, itfaiye ve diğer
sağlık çalışanları).
Hedefimiz, tüm Avustralyalılar'ın 2021'de aşı olmasıdır. Bu durum, aşının üretimine ve
bulunmasına göre değişebilir. Güncel haberleri almak için StarHealth'le iletişime
devam edin.

3. COVID-19 aşımı nerede yaptıracağım?
Prahran Belediye Binası, aşı sahası olarak ayrılmıştır. Burası, StarHealth
müşterilerinin pek çoğu tarafından uygun bulunacaktır. Randevular bu adresten
alınabilir: https://www.starhealth.org.au/covid19/

Melbourne'ün pek çok yerinde aşı sahaları kurulacaktır ve bunlar açıldıkça ayrıntılı
bilgiler de açıklanacaktır.
Daha fazla bilgi almak için StarHealth ile iletişime geçebilir veya aşı sıranızın gelip
gelmediğini öğrenmek için bu adrese gidebilirsiniz:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
En yakın aşı sahanızı bulmak için StarHealth müşteri yöneticinizle veya aile doktorunuzla
iletişime geçin.
Aile doktoru (GP) kliniklerinin pek çoğu aşı yapabilecektir. Daha fazlasını öğrenmek için
en yakınınızdaki GP kliniğiyle iletişime geçin.

4. Aşı olmadan önce COVID testi yaptırmama gerek var mı?
Hayır. Aşınızı olmadan önce test yaptırmanıza gerek yoktur ancak aşı randevunuzun
olduğu gün kendinizi iyi hissetmezseniz randevunuzu başka bir güne almanız gerekir.

Aşağıdaki gibi belirtileriniz olursa test yaptırmalısınız:

Ateş, üşüme veya
terleme

Öksürük

Boğaz ağrısı

Nefes darlığı

5. COVID-19 aşımı olmadan önce ne yapmalıyım?
Elinizi yıkamak, mümkün olan hallerde fiziksel mesafeye uymak ve maske takmak gibi
COVID'e karşı koruyucu uygulamaları yapmaya devam edin.

Medicare bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol edin veya Medicare'e kayıt olun.

Medicare'den yararlanma hakkınız yoksa, Bireysel Sağlık Tanımlayıcı (Individual Health
Identifier) (IHI) almak için başvuru yapabilirsiniz.
Bu konuda daha fazla bilgi ve ayrıntı almak için my.gov.au adresinden myGov'u ziyaret
edin veya 13 20 11 numaralı telefondan Medicare'i arayın.

6. COVID-19 aşısını neden olmalıyım?
Aşı, ağır COVID-19 hastalığından korunmanın en etkili yoludur.
Aşılar, bağışıklık sisteminizi belirli virüsleri tanıyıp bunlarla savaşması için
eğiterek güçlendirir.
Aşı olduğunuzda kendinizi korursunuz ve COVID-19 virüsünün yayılmasına karşı
tüm ailenizi, arkadaşlarınızı ve toplumunuzu korumaya yardımcı olursunuz.

7. Aşı güvenli mi?
Avustralyalılar, bu aşının Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA) tarafından en yüksek
standartlarda ve kapsamlı inceleme süreçlerinden geçirildiğine emin olabilirler.
TGA'nın onay süreci dünyadaki en sıkı onay süreçlerindendir.
COVID-19 aşıları, Avustralya'da sunulan diğer aşılarla aynı TGA güvenlik
standartlarına tabi tutulmuştur. Buna ilaveten TGA, ithal edilen tüm COVID-19
aşılarını toplu olarak test eder ve aşıyı hem Avustralya'da hem de yurt dışında aktif
biçimde izlemeye devam edecektir.

Araştırma

İnceleme

Onaylama

8. Aşı zorunlu mudur?
Aşı zorunlu değildir; isteyen aşı yaptırabilir. Aşı olmak isterseniz aşı size
temin edilecektir.
Federal Hükümetin tavsiyesine uygun olarak StarHealth, COVID-19 gibi
bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olunmasını tavsiye eder çünkü Avustralya'da
kullanılması onaylanan aşılar güvenli ve toplumumuzu korumada etkilidir.

9. Hangi COVID-19 aşısını olabileceğimi seçebilir miyim?
Hayır. Aşı sıranız geldiğinde hazır olan aşıyı olursunuz.

İzleme

10. COVID-19 aşısının yan etkileri var mıdır?
Aşıdan sonra hafif yan etkileri olabilir de olmayabilir de.
Yan etkiler, bağışıklık sisteminizin iyi çalıştığını gösterebilir.
Aşılara gösterilen yaygın tepkiler şöyledir:
İğne yerinde acı, kızarıklık ve/veya şişkinlik (genellikle üst kol bölgesinde).
Bir iki gün boyunca hafif ateş, yorgunluk ve ağrı.
AstraZeneca'nın COVID-19 aşısını olan çok az sayıda kişide beklenmedik kan pıhtısı
görülmüştür. Bunlar son derece seyrektir ve Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA)
tarafından araştırılmaktadır. Güncel tavsiyelere göre, 50 yaşın üzerindekilerde aşının
avantajları risklerinden fazladır. Bunun nedeni, 50 yaş üzerindekilerin COVID-19’u
ağır geçirebilmesidir.
Olası yan etkiler sizi endişelendiriyorsa lütfen aşı olmadan önce doktorunuza danışın.

11. COVID-19 aşısının etkinliği ne kadar sürer?
Etkin koruma için muhtemelen yılda bir COVID-19 aşısı olmanız gerekebilir. Bu
konuda yıl sonuna doğru daha fazla bilgimiz olacak.

12. COVID-19 aşısı için para ödeyecek miyim?
Hayır. COVID-19 aşısı gönüllülük esasına dayalı olarak Avustralya'daki herkese
ücretsiz sunulacaktır.

13. Aşıyı olmayı reddedersem devletten aldığım ödemem kesilir mi?
Hayır. COVID-19 aşısını olmak istemezseniz, aldığınız devlet ödemeleri
etkilenmez.

14. COVID-19 aşısından kaç doz almam gerekecektir?
Yaklaşık 12 hafta arayla iki doza ihtiyacınız olacaktır.
Doktorunuz, StarHealth klinik görevlisi veya ilk dozunuzu yapan
diğer sağlık görevlileri size ikinci dozunuzu ne zaman olmanız
gerektiğini söyleyecektir.

15. Grip aşısını olmama gerek var mı?
Evet, grip aşısı sizi ciddi bir hastalık olan influenzaya karşı korur.
Grip aşınızı, COVID-19 aşısı dozuyla arasında en az iki hafta gibi güvenli
zaman aralığı bırakarak almanız için doktorunuzla görüşmelisiniz.

16. Aşı olana kadar kendimi nasıl koruyabilirim?
COVIDSafe uygulamalarına devam edin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız test olun ve COVID-19 test sonucunuz
negatif gelene kadar evde kalın.

Daha fazla sorunuz varsa doktorunuzla veya sağlık görevlinizle konuşun
Daha fazla bilgi almak ve StarHealth kliniklerine yönlendirilmek için www.starhealth.org.au adresine gidin
Tel: StarHealth 03 9525 1300
Tel: Australya Hükümeti'nin COVID-19 Yardım Hattı 1800 020 080

