
Bağışıklık konusunda daha fazla bilgi için 
immunisation.health.nsw.gov.au sitesine bakınız 
ve kolay olan SAVE THE DATE Telefon Programını 
indirmek veya bir Kişisel Programı yazdırmak 
suretiyle gününüzü aşılanmaya ayırınız.

 NEREDE AŞILANMALI
Aşıların sağlandığı makamlar şunlardır:

• Aile doktorları
• Bazı yerel belediyeler
• Bazı toplum sağlık merkezleri

Bölgenizde ne gibi hizmetlerin var olduğundan emin 
değilseniz, 1300 066 055’ten en yakın Halk Sağlığı 
Birimini (Public Health Unit) arayınız. 

PROGRAMI 
ŞU TELEFON 

İÇİN 
İNDİRİN…

HASTALIK KAPIYA GELMEDEN 
ÖNLEMİNİ ALMAK İÇİN  

GECİKMEDEN AŞI OLUNUZ
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•  Aşı yaptırmak, çocuğunuzu 
ciddi hastalıklara karşı 
korumanın en iyi yoludur

•  Aşı yaptırmakla hem 
kendi çocuğunuzu, hem de 
toplumu korumuş olursunuz

•  Ne kadar çok insan 
çocuğunun aşısını yaptırırsa, 
bizim aşı ile engellenebilen 
ciddi hastalıkları kontrol 
altına almamız da o kadar 
kolay olur 

 YAN ETKİLER
Aşılar güvenli ve etkilidir. Aşılanmanın 
faydaları tehlikelerine kıyasla çok daha fazladır. 
Ancak, diğer ilaçlarda olduğu gibi, bir aşı bazen 
yan etkilere neden olabilir. Bunlar genellikle hafif 
ve kısa süreli olup, aşı noktasında ağrı, şişme ve 
kızarıklık şeklinde ortaya çıkarlar.  
Ciddi yan etkiler oldukça seyrektir. 

Eğer olası yan etkiler konusunda endişeleriniz 
varsa, doktorunuzla veya aşı hizmeti 
sağlayıcınızla görüşün. 

Çocuğunuzu kreş, ana okulu veya okula 
kaydettirirken, onların aşı kayıtlarını sağlamanız 
gerekecektir. Aşı Kaydı Bildirimi almak için 
1800 653 809 nolu telefondan Aşı Sicili’ni 
(Immunisation Register) arayınız.

NE ZAMAN AŞILANMALI
NSW Bağışıklık Programı çocukların aşağıdaki 
yaşlarda aşılanmasını önermektedir:

• Doğum • 6 Aylık • 18 Aylık
• 6–8 Haftalık • 12 Aylık • 3½–4 Yaşında
• 4 Aylık

Çocuğunuzu vaktinde aşılatmanız önemlidir. 
Bu nedenle önceden yer ayırtın, doktorunuzla 
veya aşılanma hizmeti sağlayıcınızla görüşme 
ayarlayın, ve gününüzü aşı yaptırmaya ayırın. 

NEDEN AŞILANMALI

KAYITLARIN TUTULMASI
immunisation.health.nsw.gov.au sitesinden 
kolay olan SAVE THE DATE Telefon 
Programını indirin veya bir Kişisel 
Programı yazdırın. 

Zamanında tamamlanması durumunda aşılar en 
iyi korumayı sağlar. Küçük çocuğunuzun kendini 
iyi hissetmediği bir zamanda aşıyı ertelemek 
normal bir tepkidir. Ancak gerçek şudur ki, çocukta 
burun akıntısı ya da hafif soğuk algınlığı olsa bile 
yine de aşı olabilir. Çocuğunuzu ciddi hastalıklara 
karşı korumanın en iyi yolu, zamanında aşısını 
yaptırmaktır. 

GERÇEKLER
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