
İsveç kimliği olmayanlar için

Covid-19'a karşı 
aşılama hakkında bilgi
İsveç'te 18 yaş ve üstü herkes covid-19'a karşı 
aşı olabilir. Aşı olmak için İsveç vatandaşı 
olmanıza gerek yoktur. Covid-19'a karşı 
aşılama gönüllü ve ücretsizdir. 

Uzun süredir İsveç’te yaşıyorsanız veya bulunuyorsanız 
size aşı hizmeti sunulacaktır. Sığınma talebinde bulunan 
kişilere ve izinsiz olarak İsveç’te bulunan kişilere de covid-
19’a karşı ücretsiz aşı imkanı sunulmaktadır. 

Verileriniz korunmaktadır 
Aşı olmak için sağlık kurumuna başvurduğunuzda 
hiçbir sağlık personeli sizin izniniz olmadan sizinle 
ilgili bilgileri ifşa edemez. Sağlık çalışanlarının gizliliği 
koruma yükümlülüğü vardır. Bu, verilerinizin korunduğu 
ve sağlık çalışanlarının hastalığınız, tedaviniz veya özel 
durumunuz hakkında bilgi paylaşımında bulunmalarına 
izin verilmediği anlamına gelir.  Gizlilik yükümlülüğü 
İsveç’te oturma hakkınız olup olmadığına bakılmaksızın 
bütün hastalar için geçerlidir.

Kimlik belgesi
Geçerli bir kimlik belgeniz varsa, aşılama sırasında 
yanınızda olmalı ve gösterilmelidir. Kimlik belgeniz, 
şahıs numaranız veya koordinasyon numaranız 
yoksa yine de aşı olabilirsiniz. Sağlık kurumunca size 
saklamanız gereken geçici bir numara verilir.  Daha 
önceden bir numara verilmişse onu kullanabilirsiniz. 
Numara sadece sağlık hizmetlerinde kullanılır ve başka 
bir kurum tarafından izlenemez. 

Aşılar takip için kaydedilir 
Aşılar da dahil olmak üzere tüm tıbbi bakımlar tıbbi 
kayıt sistemlerine kaydedilir, böylece sağlık sistemi 
ilaç sağlayabilir ve hastaları takip edebilir. Herhangi 
bir semptomunuz varsa ve ilaç kullanıyorsanız, sağlık 
personelinin hangi aşıyı olduğunuzu not edebilmesi için 
aşı sırasında kimliğiniz olması veya geçici bir numara 
almanız önemlidir.
Aşıdan sonra yan etkiler görülürse veya kendinizi iyi 
hissetmezseniz, hangi aşıyı ne zaman aldığınızı bilmek 
önemlidir.   Hasta kayıt belgesinin kağıt bir kopyasını 
saklayıp gerekirse sağlık personeline gösterebilirsiniz.  
Farklı hastane ve bölgelerde farklı hasta kayıt sistemleri 
olabilir. Bu nedenle, aşılama hakkındaki kendi belgenizi 
saklamanız önemlidir.

Kendinizi ve başkalarını covid-19'a karşı koruyun
Herkesin bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek 
için kendi sorumluluğu bulunmaktadır. Aşılama, ciddi 
hastalıkları ve covid-19'un yayılmasını önlemenin en iyi 
yoludur. Aşılanmamışsanız, 
• diğerleriyle aranızdaki mesafeyi korumalı,
• sıkışık ortamlardan ve iç mekanlardaki büyük 

kalabalıklardan kaçınmalısınız.

Aşı olduğunuzda bile, hastaysanız evde kalmak 
önemlidir. Covid-19’un yayılması hala devam etmektedir. 

FARKLI DİLLERDE COVID-19 
HAKKINDA BİLGİ

 1177.se web sitesinde, 
bulunduğunuz bölgede covid-19'a 
karşı nerede aşı olabileceğiniz 
hakkında bilgi bulacaksınız.
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