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#LEVimpft
Koruyucu korona aşısına Evet deyin! 

Kendinizi ve başkalarını koruyun. 

Son derece bulaşıcı viral hastalık COVID-19’u 
kontrol altına almaya yardımcı olun.

• Aşı esnasında güvenlik yüksek önceli  ̆    ge   
 sahiptir

o Tüm aşı maddeleri, Avrupa onay sürecindeki 
son derece yüksek kalite taleplerini karşılar.

o Tüm aşı maddeleri, uyumluluk, güvenlik ve 
etkili olma açısından kontrol edilmiştir.

o Sürekli ve bağ ımsız bilimsel kontrole tabidir. 

o Bildirilen tüm yan etkiler merkezi olarak 
kaydedilir. Aşı maddeleri ve yan etkileri 
hakkında bilgi için bkz. www.leverkusen.de

• Yan etkiler ve aşı reaksiyonları

 o Genel olarak, hafi f aşı reaksiyonları meydana 
gelir. Örn. enjeksiyon bölgesinde ağ rı, 
kızarıklık veya şişme, yorgunluk ve kas ağ rısı.

• Korona aşısı

 o herkes için gönüllü ve ücretsizdir

 o sadece randevu ile mümkündür

 o iki kez uygulanır – sadece 2. aşı tam koruma 
saşlar

 o başlangıçta sadece Leverkusen aşı  
merkezinde yapılır

Aşı olmak istiyorum!

Federal Hükümet aşı sırasını belirledi. Aşının 
mevcudiyeti sonraki süreci belirlemektedir. Bununla 
ilgili güncel bilgiler için bkz. www.leverkusen.de

• 1. grup – çok yüksek riskli olanlar (bunların   
 arasında)*

80 yaşın üzerinde olanlar, yoğ un bakım  
ünitelerinde, acil servislerde ve kurtarmada 
çalışmalarında çalışan personel

• 2. grup – yüksek riskli olanlar (bunların   
 arasında)*

70 ile 80 yaş arası, Trizomi 21 olan insanlar, 
demans, transplantasyon hastaları, bakıma 
muhtaç kişilerin temaslı kişileri

• 3. grup – yüksek risk (bunların arasında)*

60 ile 70 yaş arası, hastalık geçmişi olan insanlar, 
polis ve itfaiye, gündüz bakımevinde, okulda ve 
perakende satış noktalarında görev yapan 
personel

* Belirtilen sıralama önceliklidir.

Federal Hükümete göre, tüm vatandaşlar 
muhtemelen 2021’in yaz sonunda bir korona aşısı 
için randevu alma seçeneğ ine sahip olacaktır.
          

� Randevu talebi
  www.116117.de
 veya telefonla
 (0800) 116 117 01
 (ücretsiz).

� Aşı merkezine kayıt
  Kimlik kartı, 

Randevu onayı
 ve aşı belgeleri
 (eğer mevcutsa).

� Aşı
  Üst kola enjeksiyon. 
 Aşının işlenmesi ve 
 onayı.

Her zaman iyi bilgilendirilmiş:

Aşı hakkında mevcut durum ve korona pandemi-
sinin kontrolü ile ilgili bilgiler, belediyenin ana 
sayfasında ve Facebook sayfasında yakın zamanda 
yayınlanacaktır:

www.leverkusen.de
www.facebook.com/leverkusen.stadt

Önemli bağ lantılar:

www.116117.de
www.zusammengegencorona.de

Aşı bilgilendirme formu (çok dilli):

www.integration-in-leverkusen.de

Hala geçerli olan kural: Mesafeyi koruyun, el 
hijyenine dikkat edin, maske takın!

Aşı hakkında sorularınız mı var? Aile hekiminiz 
size bilgi verebilir!
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“Ben de varım!”




