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Önemli gerçekler

 Çocuğunuzu çocuk yuvasına 
kaydettirmek için güncel bir Avustralya 
Aşı Sicili (AIR) Aşı Tarihçe Belgesi 
(aşıları güncel olan veya tıbbi 
nedenlerden dolayı aşı olamayan 
çocuklar için) YA DA bir AIR Aşı Tarihçe 
Formu (eksik aşı tamamlama 
programında olan çocuklar için) 
sağlamak zorunludur.

 Aşılar yapılması gereken tarihte 
yapıldığı zaman en çok etkili olurlar 
(aşı tarihleri için ‘Aşı Olmak İçin Zaman 
Ayırınız (Save the Date to Vaccinate)’ 
adlı telefon uygulamasına veya 
bebeğinizin Mavi Kitabına bakınız).

 Çocuğunuzun aşısını zamanında 
yaptırmamanız onu bir hastalığa 
yakalanma ve çok hasta olma tehlikesi 
ile karşı karşıya bırakır.

 Burun akıntısı veya hafif soğuk algınlığı 
gibi önemsiz hastalıkları olan çocuklar 
yine de güvenli bir şekilde 
aşılanabilirler.

 Toplumda çok sayıda insanın aşı 
olması, aşı olmayanları da korur ve 
önlenebilir ciddi hastalıkların kontrol 
edilmesinde yardımcı olur.

Daha fazla bilgi 
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

immunisation.health. 
nsw.gov.au sitesinden 
faydalı ‘SAVE THE DATE 
(ZAMAN AYIRINIZ)’ telefon 
uygulamasını veya bir 
kişisel pragram indiriniz.

Çocuk yuvası 
ve anaokuluna 
giriş ve aşı
Anne-babalar  
için bilgi
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1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, 
sadece yaşlarına uygun olan 
tüm aşılarını yaptırmış VEYA aşı 
olmamak için tıbbi nedenleri 
olan YA DA eksik aşı tamamlama 
programında bulunan çocuklar 
çocuk yuvasına kaydolabilecektir. 
Anne-babalarının aşıya karşı 
vicdani itirazı nedeniyle aşıları 
yaptırılmayan çocuklar çocuk 
yuvasına kaydolamazlar.

Tüm anne-babaların çocuklarını kaydettirmek için çocuk 
yuvası yetkililerine gerekli aşı belgelerini sağlamaları 
gerekir. Bunlar arasında tüm gün bakım, aile gündüz 
bakımı, ara sıra bakım ve anaokulu mevcuttur.

Aşılanmak neden önemlidir
Çocuklarınızı ciddi hastalıklara karşı korumanın en iyi 
yolu aşı yaptırmaktır. Çocuklarınızı aşılatmakla 
çocuklarınızı ve özellikle de aşı yaptırmak için henüz 
çok küçük yaşta olan çocukları ve tıbbi nedenlerden 
dolayı aşı olamayan kimseler başta olmak üzere, 
toplumun geneline koruma sağlıyorsunuz demektir. 
Çocuklarının aşılarını yaptıran insanlar ne kadar çok 
olursa, önlenebilir ciddi hastalıkları kontrol etmemiz 
de o kadar fazla olacaktır.

AIR Aşı Tarihçe Belgesi
Bir çocuğu çocuk yuvasına kaydettirirken anne 
babaların bir Avustralya Aşı Sicili (AIR) Tarihçe Belgesi 
(çocuğun aşılarının güncel olduğunu ya da tıbbi 
nedenlerden dolayı aşı olamadığını gösteren) YA DA 
bir AIR Aşı Tarihçe Formu (AIR Immunisation History 
Form - çocuğun uygun bir aşı tamamlama 
programında olduğunu gösteren) sağlamaları 
zorunludur. 

Anne babalar çocuklarının AIR Aşı Tarihçe Belgesinin 
(AIR Immunisation History Statement) bir kopyasını 
istedikleri zaman aşağıdaki yollarla talep edebilirler 
(çocukları 14 yaşına gelene kadar):

 myGov https://my.gov.au/ sitesi kanalıyla kendi 
Medicare internet hesapları üzerinden  

 Medicare Express Plus uygulaması kanalıyla 
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 AIR Genel Danışma Hattı’nı 1800 653 809’dan aramak 
suretiyle 

‘Güncel’ çocuklar
Yaşlarına uygun tüm aşılarını yaptıran çocukların AIR Aşı 
Tarihçe Belgelerinin sol üst tarafında “Up to date 
(Güncel)” sözcükleri yer alacaktır. Bir sonraki aşının 
yapılması gereken tarih belgenin alt kısmına 
kaydedilecektir. 

Bir aile doktoru veya hemşire tarafından bir AIR Tıbbi 
Muafiyet Formu (AIR Medical Exemption Form) 
doldurulup AIR’a gönderilmiş olması durumunda, tıbbi 
nedenlerden dolayı aşı olamayan ya da doğal bağışıklığı 
olan çocukların kayıtlarında da “Up to date” sözleri yer 
alacaktır. Tıbbi muafiyet ve doğal bağışıklık bilgileri, 
güncellenmiş olan AIR Aşı Tarihçe Belgesinin alt 
kısmında belirtilecektir. 

Aşılarının tamamını yaptıran daha büyük çocukların 
Belgelerinde sayfanın alt kısmında “This child has 
received all vaccines required by 5 years of age 
(Bu çocuk 5 yaşına kadar yaptırması gereken tüm 
aşılarını yaptırmıştır)” sözleri yer alacaktır.

Güncellenmiş Aşı Tarihçe 
Belgesi
Her aşıdan sonra anne-babaların çocuklarının 
güncellenmiş olan AIR Aşı Tarihçe Belgesini kendi çocuk 
yuvası merkezine vermeleri gerekir.

Hatalı Aşı Tarihçe Belgesi 
Çocuğunuza yapılan aşıların bazılarının AIR Aşı Tarihçe 
Belgesinde yer almaması durumunda kayıtların AIR’a 
gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek için anne 
babaların aşıyı yapan aile doktoru / hemşire ile irtibata 
geçmeleri gerekir. Kayıtlar düzeltildikten sonra 
güncellenmiş bir AIR Aşı Tarihçe Belgesi talep ediniz.

‘Güncel Olmayan’ çocuklar
Yaşlarına uygun olarak önerilen tüm aşıları yapılmamış 
olan çocuklar bir aşı tamamlama programına 
başladıktan sonra çocuk yuvasına kayıtlarını 
yaptırabilirler. Aile doktorunuzun / hemşirenizin bir AIR 
Aşı Tarihçe Belgesi doldurması ve bunu AIR’a 
göndermesi ve bir kopyasını da çocuk yuvası merkezine 
sağlamanız için size vermesi gerekir.

Yaşlarına uygun tavsiye edilen tüm aşılarını 

yaptırmayan çocukların hastalık salgını olduğu 

dönemlerde evde kalmaları gerekebileceğini 

unutmayınız. Bu, çocuğu korumak ve hastalığın 

yayılmasını önlemek içindir.

Yurtdışında aşı olan çocuklar
Yurtdışındaki aşı programları, Avustralya aşı 
programlarından farklı olabilir. Eğer çocuğunuz 
yurtdışında aşı olmuşsa onların aşı kayıtlarının bu bilgileri 
AIR’a iletecek olan bir aile doktoru / hemşire tarafından 
kontrol edilmesi gerekir. Bundan sonra anne babaların 
çocuk yuvası merkezine vermek üzere güncellenmiş bir 
AIR Aşı Tarihçe Belgesi talep etmeleri gerekir.
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