Kimlere Kovid-19
aşısı
sunulmaktadır?
Aşı olmak için İsveç vatandaşı olmanıza gerek
yoktur.

Kişi verileriniz korunuyor
Aşı olmak için aradığınızda hiçbir sağlık görevlisi sizle
ilgili bilgileri başkalarına vermez. Verileriniz korunur ve
sağlık çalışanları gizlilik ilkesi altında çalışırlar. Bu,
sağlık çalışanlarının hastalığınız, tedaviniz veya özel
durumunuz hakkında paylaşımda bulunmalarına izin
verilmediği anlamına gelir. Gizlilik yükümlülüğü
İsveç’te oturma hakkınız olup olmadığına
bakılmaksızın bütün hastalar için geçerlidir.
Kimlik belgesi
Kimlik belgeniz, kimlik numarası veya koordinasyon
numaranız yoksa yine de aşı olabilirsiniz. Size ikinci aşı
dozunu alana kadar 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 izleme amacıyla kayıt altındadır
Aşılar da dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetleri
tıbbi kayıt sistemlerine kayıtlıdır böylece sağlık
hizmetleri
ilaç sağlayabilir ve hastaları izleyebilir . Herhangi
birsemptomunuz varsa ve ilaç kullanıyorsanız, sağlık
personelinin hangi aşıyı olduğunuzu not edebilmesi
için
aşı sırasında kimliğiniz olması veya geçici bir numara
almanız önemlidir.

Aşılamadan sonra tavsiyelere uymaya devam edin
Kovid-19 aşısı olduktan sonra aşağıdaki tavsiyelere
uymaya devam etmeniz gerekir:
•
•
•

Kovid-19 belirtileri taşıyorsanız başkalarıyla
görüşmeyin
Diğerleriyle aranızda sosyal mesafe olsun
Ellerinizi sık sık yıkayın.

Kovid-19 hastalık bulaşı hala büyük oranda devam ediyor.
Aşının sizi ciddi derecede hastalanmaktan koruduğu
biliniyor. Ancak aşılı olsanız bile hastalanırsanız ne derece
bulaştırıcı olduğunuzu kesin olarak bilmiyoruz. Sizde
herhangi bir semptom olmasa da hastalığı başkalarına
bulaştırma riski taşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden
tavsiyelere uymaya devam etmemiz gerekmektedir.
ULUSAL TELEFON HATTI
08-123 680 00

İngilizce, Arapça, Somalice, Farsça, Dari, Tigrinya,
Amarinja, Rusça, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve
İspanyolca dillerinde Kovid-19 hastalığı, testi veya
aşılaması hakkında sorularınız varsa ulusal
telefon hattını arayın.

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2021 ARTIKEL 21177-8 TURKISKA

Uzun süredir İsveç’te yaşıyorsanız size aşı hizmeti
sunulacaktır. Sığınma talebinde bulunan kişilere ve
izinsiz olarak İsveç’te bulunan kişilere de ücretsiz aşı
hakkı sunulmaktadır.

Aşıdan sonra yan etkiler görülürse veya kendinizi iyi
hissetmiyorsanız, hangi aşıyı ne zaman aldığınızı bilmek
önemlidir. Hasta kayıt belgesinin bir kopyasını saklayıp
gerekirse sağlık personeline gösterirsiniz. Farklı hastane
ve bölgelerde farklı hasta kayıt sistemleri olabilir. Bu
nedenle, aşılama hakkında bir belgeyi kendinize
saklamanız önemlidir.

