LET’S DO THIS

– Turkish

(5-11 yaşları arasındaki)
çocuklar için COVID-19 aşısı

ŞİMDİ
RANDEVU ALIN

5-11 yaşları arasındaki çocuklar niçin COVID-19’a karşı aşı olmalıdır?
COVID-19, uzun süreli sağlık sorunlarının yanı sıra ciddi hastalığa ve ölüme neden olabilen bir
virüstür. İnsanlar arasında kolayca yayılabilir ve bazen birkaç tane belirtisi olabilir veya başkalarına
geçirmenizden önce, size bulaştığını bilmeyi zorlaştıracak şekilde hiçbir belirtisi olmayabilir.
Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu yetişkinlerden daha ılımlı ise de çocukların aşılanmasını
destekleyen güçlü nedenler vardır:
•

Aşı, bağışıklık sistemine destek olur. Çocuğunuzu aşılatarak onun ciddi COVID-19 hastalığına ve
olası uzun süreli etkilerine karşı korunmasına yardımcı olursunuz.

•

Aşı ayrıca, bulaşmanın azaltılmasına yardımcı olarak, arkadaşların, ailenin ve tüm yaşlardan
hassas kişiler dahil toplumun korunmasına yardımcı olur.

•

Aşı çocukları okulda tutmaya ve öğrenimleri ve gelişmeleri için önemli olan sosyal etkinliklerde
yer almalarına yardımcı olur.

Tüm dünyada milyonlarca çocuk halihazırda COVID-19’a karşı güvenlikli şekilde aşılanmıştır. Kanıtlar
aşının COVID-19’un ciddi hastalığına karşı çocuklara mükemmel koruma sunduğunu gösterir ve
ailenizin güvenlikli ve iyi kalmasına yardımcı olur.
Çocuklar yetişkinlerin aldığı aşıların aynısını ve dozunu mu alır?
Hayır. 5 – 11 yaşları arasındaki çocuklar için onaylanmış aşı, 8 hafta arayla iki doz verilen özel Pfizer
(Comirnaty) çocuk aşısıdır.
5 – 11 yaşları arasındaki çocuklara verilen Pfizer aşı dozu, 12 ve daha yukarı yaşlardaki kişilere verilen
dozun yaklaşık üçte biri kadardır. 12 ve daha yukarı yaştakilerde aynı yüksek düzeyde koruma başarısı
sağlandığı için bu yaştakilere daha küçük doz kullanılmaktadır.
Çocuklardaki yan etkiler yetişkinlerdekilerin aynısı mıdır?
Evet. Çocuklar da COVID-19 aşısı olduktan sonra yetişkinlerin yaşadığı yan etkilerin aynılarını
yaşayabilirler.
Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve bir veya iki gün sonra geçer ve şunları içerebilir:
•

Baş ağrısı

•

Ateş ve ürperti

•

Bitkinlik / yorgunluk

•

Kas ağrısı ve aşı yapılan tarafta ağrılı kol

Hafif yan etkiler normaldir ve bağışıklık sisteminin aşıya karşılık verdiğini gösterir. Aşıların daha ciddi
yan etkileri çok enderdir, benzeri yan etkiler riski COVID-19’a yakalanıldığında çok daha fazladır. Yan
etkiler sürerse veya endişe duyarsanız, doktorunuzla konuşun.
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Ciddi bir yan etki riski çocuğumu aşılatmamam gerektiği anlamına gelir mi?
Hayır. Avustralya’da kullanılan tüm COVID-19 aşıları iyi güvenlik profillerine sahiptir ve onaylanmadan
ve kullanım için önerilmeden önce, Tedavi Edici Ürünler Yönetimi (TGA) ve Avustralya Aşılama Teknik
Danışma Grubu (ATAGI) tarafından dikkatli olarak test edilmiş ve değerlendirilmiştir.
ABD’de 5 milyondan fazla ve tüm dünyada milyonlarca 5 – 11 yaşları arasında çocuk, bugüne değin
güvenlikli olarak COVID-19 aşısını olmuştur.
COVID-19 aşısı çocuğumun büyümesini, gelişmesini veya ilerdeki üretkenliğini etkileyecek mi?
Hayır. COVID-19 aşısının bir çocuğun büyümesini ve gelişmesini etkilediğine dair bir kanıt yoktur.
COVID-19’un uzun süreli etkileri sağlık ve esenlik üzerinde kalıcı şekilde olabilir. Virüs kapmanın neden
olduğu komplikasyonlar aşıların genellikle hafif yan etkilerinden fazladır.
Çocuğumun halihazırda COVID-19 hastalığı varsa yine de aşı olmalı mı?
Evet. COVID-19 hastalığı olan çocuklar, iyileştiklerinden sonra, diğer bir bulaşımdan korunmalarına
yardımcı olmak için, aşı olmalıdır.
Çocuğum benim onayım olmadan aşı olabilir mi?
Hayır. 5 – 11 yaşları arasındaki çocukların, COVID-19 aşısı olmak için bir ebeveynin veya yasal vasinin
onayına ihtiyacı vardır.
Randevu alırken ve randevuda onay gerekir. Ebeveyn veya vasi çocukla birlikte randevuya
gidemeyecekse, kendi yerine randevuya katılması için, randevu alma işlemi sırasında çevrimiçinde
onay vermek üzere başka bir yetişkin tayin edebilir.
Tayin edilmiş olan refakatçi yetişkinin ayrıntıları randevu alırken bildirilmelidir, böylece randevu günü
sırasında kimlikleri ve vekaleten rıza gösterme izinleri doğrulanabilir.
Onay hakkında daha fazla bilgi için şurayı ziyaret edin: Vaccination consent FAQs for parents and
guardians (Ebeveynler ve vasiler için aşı onayı ile ilgili SSS).
COVID-19 aşısı çocuklar için zorunlu mudur (okul ve sporlar vs. için de olmak üzere)?
Hayır. COVID-19 aşısı zorunlu değildir ama kuvvetle tavsiye edilir.
Çocukların, okula veya spor etkinliklerine katılmak için COVID-19 aşısı olma zorunlulukları yoktur.
Çocuğum destek aşısı olabilir mi?
Hayır. Ana aşı planı yaşı küçük olanlarda güçlü bağışıklık oluşturur.
ATAGI, bu yaş grubu için destek dozunun ilerde gerekip gerekmeyeceğini değerlendirecektir.
Çocuklar COVID-19’a karşı, okulda aşı olacaklar mı?
Hayır. Çocuğunuzun COVID-19 aşısı için doktorunuzdan, yerel eczanenizden, Aborijin Toplum
Kontrollü Sağlık Servisi’nden veya bir NSW Sağlık aşı kliniğinden randevu alın.
Nasıl randevu alabilirim?
Ebeveynler çocukları için en kısa zamanda bir aşı randevusu almaları için teşvik edilir.
Çevrimiçinde şimdi randevu alın - www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated
Randevu almak için arayın: Randevu alma yardım hattı: 1800 57 11 55 / Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi
(TIS): 131 450
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