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SARS-CoV-2 ye karşı aşılanmak isteyen 18 yaşından büyük öğrenciler için bilgiler

Şu anda bulaşma sayıları ülke çapında sevindirici bir şekilde düşük bir düzeye ulaşmıştır. Başta SARS-CoV-2 virüsünün
önde gelen delta şekli de özellikle dikkate alınarak, bulaşmadan korunmaya dair çeşitli düşüncelerin buna rağmen
kesin olarak sürdürülmesi gereklidir. 18 yaşından büyük öğrenciler olarak SARS-Cov-2 hastalığına karşı aşılanmaya
karar verme imkanınız mevcuttur. Bir çoğunuz daha önceden aşılanmak için başvurdunuz veya kaydınızı yaptırdınız.
Bunu yaparak bulaşmadan korunmaya önemli bir katkıda bulunmaktasınız.
Aşılanmaya ilgi duyup ta, mevcut fırsatlardan şimdiye değin yararlanamayanlarınıza aşağıda daha ileriye giden bilgiler
edinmeniz ve nasıl kısa süre içinde aşılanabileceğinize dair imkanlar belirtilmektedir:
Robert-Koch-Enstitüsü (RKI) nün internet sayfasında SARS-CoV-2 ye karşı aşılanma hakkında temel bilgiler
verilmektedir. Çeşitli aşı malzemelerine dair bilgileri içeren genel bilgilendirmeler çeşitli dillere tercümelerle birlikte
anlaşılabilir bir dilde hazır bulunmaktadır.
Aşılanmaya karar verdiğiniz takdirde, aşılanma tarihi alabilmeniz için çeşitli imkanlar mevcuttur:

o

Impfportal Niedersachsen kurumuyla dijital yoldan ilişkiye geçiniz ve orada randevu alma için
belirtilenleri uygulayınız. Eyalet çapındaki 0800 99 88 665 nolu hizmet telefonundan telefonla aşılanma
randevusu alabilirsiniz.

o

Terminbörse des Impfportals kurumu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde aşılanma tarihi
istediğinizde yararlı olabilir. Terminbörse kurumuna kayıt olduktan sonra, SMS yoluyla spontane bir aşı
teklifi almanızı mümkün kılar.

o

Ev doktorunuzla bu konuda kuracağınız ilişki ve onun muayenehanesinde aşılanmak istediğinizi
belirtmeniz, kapsamlı bir aşı korunması alabilmeniz için iyi bir imkandır.

SARS-CoV-2 ye karşı eksiksiz bir şekilde aşılanmak istediğinize dair kararla, virüsün bulaşması halinde hastalığın ağır bir
gidişatını engellemek için iyi bir korunmaya sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra tamamen aşılanmış olan kişilerin diğer
kişilere virüsü bulaştırma açısından sadece ufak bir risk oluşturdukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Buna eksiksiz bir
aşıyla korunmanın sonucunda örn. etkinliklere katılmak için test zorunluluğunun kalkması gibi güncel yaşamınızda
yaşam kalitenizin artması da eklenmektedir. Yani aşılanma yaşamınızın her gün tekrar daha basitleşmesi ve kolaylaşması
anlamına gelmektedir.
İlerde de Aşağı Saksonya’ daki okul yaşamında aşılanmış, aşılanmamış veya iyileşmiş öğrenciler arasında bir fark
gözetilmeyecektir. Ama eksiksiz yapılan bir aşılamanın yaşam kalitenize katkıda bulunacağını ve aileniz, okulunuz,
eğlenceleriniz, izniniz çevresindeki güncel yaşamınızı lütfen dikkate alınız.

