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Koronavirüs:
Aşılama konusunda bilgiler
2 Şubat 2022 itibarıyla

Almanca ve İngilizce dillerinde daha fazla  
bilgi için: zh.ch/coronaimpfung.

5 yaşın altındaki kişiler ücretsiz aşı 
yaptırabilirler
eğer 
– ateş ve diğer COVID-19 semptomları yoksa;
– aşı serumunun bileşenlerinden (PEG) birine 
 karşı alerjileri yoksa;
– izolasyon veya karantinada bulunmuyorlarsa.

Geçmişte şiddetli reaksiyon göstermiş olan alerjili 
kişiler ve de aşırı derecede bağışıklık 
baskılanması olanların ve hamileliklerinin ilk on 
ikinci haftasında bulunan hamile kadınların aşı 
yaptırmadan önce doktorlarının görüşünü 
almaları zorunludur. Aşı serumunun 
bileşenlerinden birine karşı alerjiniz varsa 
aşılama merkezlerinden birinde aşı olabilmek için 
bir doktor raporuna ihtiyacınız olacaktır. Hamile 
kadınların bir eczanede aşı yaptırabilmeleri için 
bir doktorun iznine ihtiyaçları olacaktır.

İsviçre’de Pfizer / BioNTech’in Comirnaty®, 
Moderna’nın Spikevax® ve Janssen’in Janssen® 
adındaki aşı serumlarına izin verilmiştir.

5 ilâ 11 yaş arası çocukların aşılanması
Çocukların aşı randevularına velilerinin refakatin-
de gelmeleri zorunludur. Aşı serumu özel olarak 
çocuklar için imal edilmiştir.

12 yaş ve üstündeki gençlerin aşılanması
12 ilâ 15 yaş arasındaki gençlerin aşı 
randevularına velilerinin refakatinde gelmeleri 
veya velileri tarafından imzalanmış bir kabul 
beyanını beraberlerinde getirmeleri zorunludur. 
Bunu zh.ch/corona-impfung adresindeki 
web sitesinden indirebilirsiniz. 

Refakatçisi ve kabul beyanı olmayan gençlerin Zürih 
Çocuk Hastanesi’ne başvurmaları rica olunur.

12 yaştan itibaren booster [tazeleme] 
aşısı
İlk tam aşılamanın (temel bağışıklık) üzerinden 4 
ay geçtikten sonra 12 yaş üzerindeki tüm kişilere 
tavsiye olunur. Zürih Kantonu’nda temel bağışıklık 
elde etmiş olan kişilere Gesundheitsdirektion 
[Sağlık Müdürlüğü]’nden SMS veya mektup yo-
luyla haber verilecek ve randevu almak için davet 
edileceklerdir.

Daha fazla bilgi için: zh.ch/booster.

Nasıl hareket etmeliyim
Zürih Kantonu’nda ikamet eden
5 yaş ve üstündeki herkes kantonun aşılama 
portalına kaydını yaptırarak COVID-19 için aşı 
randevusunu alabilir: zh.vacme.ch/start. 

Başvuru sırasında buradan yardım alabilirsiniz:
Aşı danışma hattı 0848 33 66 11
(Almanca, İngilizce, Fransızca; yurt içi aramalar-
da dakika başına azami 0,08 Frank) 

Daha fazla bilgi için: zh.ch/corona-hotline.

Gerekli bilgiler
Kimlik bilgileri (pasaport / nüfus cüzdanında 
yazdığı gibi) ve sağlık sigortası kartı.

Aşılama yerleri
Aşılama merkezleri: Tüm bilgileri ve merkez-
leri buradan öğrenebilirsiniz: zh.ch/impforte.
Eczaneler: 16 yaş ve üstündeki kişiler 
bunun için belirlenmiş olan eczanelerde aşı 
yaptırabilirler.
Aşılama tramvayı: zh.ch/impftram. 
bunların bulundukları yerler hakkında bilgi edine-
bilirsiniz. Aşı olmak 12 yaşından itibaren müm-
kündür.
Doktor muayenehaneleri: Aile doktorunuzla 
doğrudan irtibata geçiniz.
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