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Önemli gerçekler

 Çocuğunuzu ilk veya orta dereceli okullara 
kaydettirmek için lütfen şu aşı 
belgelerinden birini sağlayınız: AIR Aşı 
Tarihçe Belgesi (AIR Immunisation History 
Statement – aşıları güncel olan, olmayan 
veya tıbbi nedenlerden dolayı 
aşılanamayan ya da doğal bağışıklığı olan 
çocuklar için) YA DA AIR Aşı Tarihçe Formu 
(AIR Immunisation History Form - onaylı bir 
eksik aşı tamamlama programında olan 
çocuklar için)

 Kayıt sırasında bir onaylı aşı belgesi 
sağlanmaması durumunda öğrenciler 
okul kayıtlarını yine de yaptırabilirler, 
ancak okul aşı sicilinde bu çocukların aşı 
yaptırmadıkları varsayılır.

 Onaylı bir aşı belgesi bulunmayan 
öğrenciler ve aşılarını yaptırmamış olanlar 
okulda aşıyla önlenebilen bir hastalık 
salgını ortaya çıkması YA DA okulda aşıyla 
önlenebilen bir hastalığa yakalanan bir 
kimseyle temasta bulunmaları halinde 
okulda salgın olmasa bile okuldan 
uzaklaştırılabilirler.

 NSW Health (Sağlık), bir okul merkezli 
aşı programı kapsamında ergen yaştaki 
gençler için önerilen aşıları sağlamak 
için okullarla yakın işbirliği içinde çalışır. 
2018 yılında insan papillom virüsü (HPV) 
ve difteri-tetanoz-boğmaca (dTpa) aşıları 
7nci sınıfta, Meningokokal ACWY aşısı ise 
10 ve 11inci sınıflarda sağlanmaktadır.     
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Save the Date app
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1 Nisan 2018 tarihinden itibaren, tüm 
okul müdürlerinin kayıt sırasında 
aşı belgesi talep etmeleri gerekli 
olacaktır.
Onaylı bir aşı belgesi sağlayamayan öğrenciler kayıtlarını 
yine de yaptırabilirler, ancak bu çocukların aşısız 
oldukları kabul edilir ve okulda aşıyla önlenebilen bir 
hastalık salgını ortaya çıkması YA DA okulda aşıyla 
önlenebilen bir hastalığa yakalanan bir kimseyle 
temasta bulunmaları halinde okulda salgın olmasa bile 
okuldan uzaklaştırılabilir.

Anne-babaların çocuklarının aşılarının tam olduğundan 
emin olmaları teşvik edilmekte olup, Avustralya Aşı 
Sicili’nden (Australian Immunisation Register - AIR) elde 
edilebilen şu aşı belgelerinden birini kayıt sırasında 
sağlamaları gerekecektir:

 AIR Aşı Tarihçe Belgesi  
(AIR Immunisation History Statement) YA DA

 AIR Aşı Tarihçe Formu  
(AIR Immunisation History Form)

Bu değişikliklerin yapılma nedenleri
Bu değişiklikler çocukların aşı durumları hakkında doğru 
bilgi toplamak ve okullarda ve toplum içinde ortaya 
çıkan hastalık salgınlarını kontrol etme konusunda 
yardımcı olması amacıyla yapılmıştır. Eldeki verilere göre 
aşıyla önlenebilen bazı hastalıklar bakımından küçük 
yaştaki çocuklara kıyasla büyük yaştaki çocuklarda bir 
artış gözlenmektedir. Ayrıca şimdi anne babaların her 
yaştaki* çocukların aşı kayıtlarını içeren Avustralya Aşı 
Sicili (AIR) aracılığıyla büyük çocukların aşı kayıtlarına 
erişmeleri kolaydır.

Aşılanmak neden önemlidir
Çocuklarınızı ciddi hastalıklara karşı korumanın en iyi yolu 
aşı yaptırmaktır. Çocuklarınızı aşılatmakla hem onlara hem 
de toplumdaki diğer kimselere, özellikle de aşı yaptırmak 
için henüz çok küçük yaşta olan çocuklara ve tıbbi 
nedenlerden dolayı aşı olamayan kimselere koruma 
sağlıyorsunuz demektir. Çocuklarının aşılarını yaptıran 
insanlar ne kadar çok olursa, önlenebilir ciddi hastalıkları 
kontrol etmemiz de o kadar kolay olacaktır.

AIR Aşı Tarihçe Belgesi
AIR çocuklara yapılan aşıların kaydını tutmakta ve 
çocuklar 4 yaşını doldurduktan sonra anne-babalara bir 
AIR Aşı Tarihçe Belgesi göndermektedir. Bu belge okul 
kaydı için kullanılabilir.

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.

14 ve daha yukarı yaştaki çocuklar, myGov  
https://my.gov.au/ sitesi üzerinden kendi Medicare 
çevrimiçi hesaplarını kullanarak ya da bu sitede kendi 
hesaplarını açarak aşı tarihçe belgelerini isteyebilirler. 

Aşıları tam olan çocuklar
NSW’deki çocukların %94 kadarının aşıları 5 yaşına kadar 
tamamlanmakta olup, bunların AIR Aşı Tarihçe 
Belgelerinde sayfanın sonunda “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.

Tıbbi kontrendikasyonları veya doğal 
bağışıklığı olan çocuklar
Bir aile doktoru / tıp uzmanı 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” 
(Tamamlanmıştır) sözleri yer alacaktır. Tıbbi muafiyet ve 
doğal bağışıklık bilgileri, güncellenmiş olan AIR Aşı 
Tarihçe Belgesinin alt kısmında belirtilecektir.

Yurtdışında aşı olan çocuklar
Aşıların yurtdışında yapılmış olması ve AIR’e 
kaydedilmemiş olması durumunda çocuğun yurtdışı aşı 
kayıtlarının bu bilgileri daha sonra AIR’a iletecek olan bir 
aile doktoru / hemşire tarafından kontrol edilmesi 
gerekir. Bundan sonra anne babaların okula vermek 
üzere güncellenmiş bir AIR Aşı Tarihçe Belgesi talep 
etmeleri gerekir.

Aşıları tam olmayan çocuklar
Önerilen aşıları 4 yaşına kadar yaptırmamış olan 
çocukların AIR Aşı Tarihçe Belgelerinde sayfanın alt 
kısmında eksik kalan aşılar ve yapılmaları gereken son 
tarihler liste halinde verilecektir. Bu gibi çocukların bir 
onaylı eksik aşı tamamlama programına sokulmaları ve 
bir AIR Aşı Tarihçe Formunun bir Aile Doktoru / hemşire 
tarafından doldurulup AIR’e gönderilmesi gerekir.  Bu 
işlemden sonra anne-babalar AIR Aşı Tarihçe Formunun 
bir kopyasını kayıt sırasında okula sunabilirler.

Lütfen yaşlarına uygun tavsiye edilen tüm aşılarını 

yaptırmayan öğrencilerin ya da aşı belgesi 

sağlanmayan durumlarda, hastalık salgını olduğu 

dönemlerde evde kalmaları gerekebileceğini 

unutmayınız. Bu, çocuğu korumak ve hastalığın 

yayılmasını önlemek içindir.

    

*  Halihazırda Okul Aşı Programı kapsamında yapılan aşılar 
AIR’e gönderilmemektedir. 2018 yılı sonlarından itibaren 
aşı kayıtları AIR’e gönderilmeye başlanacaktır. Okula kayıt 
yaptırmak için okul aşı kayıtları gerekli değildir; ancak 
çocuğunuzun kayıtlarını elde etmek isterseniz, 
1300 066 055 nolu telefondan kendi yerel halk sağlığı 
biriminizi arayınız.
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