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Kayıtların tutulması   
Çocuk yuvası, anaokulu veya okula kayıt 
yaptırırken çocuğunuzun aşı kayıtlarını da 
sağlamanız gerekecektir. Ebeveynler, 
istedikleri zaman (çocukları 14 yaşına 
gelmeden önce) çocuklarının AIR Aşı Tarihçe 
Belgelerinin bir kopyasını aşağıdaki yollarla 
talep edebilirler:

•  myGov my.gov.au aracılığıyla Medicare 
çevrimiçi hesaplarını kullanarak

•  Medicare Express Plus Uygulamasını 
kullanarak, bakınız:  
humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 numaralı telefondan AIR 
Genel Danışma Hattını aramak suretiyle

Nerede aşılanmalı
Aşılar aşağıdakiler tarafından sağlanmaktadır:

• 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) 
arayabilirsiniz

Aşıyı 
zamanında 
yaptırın

NSW Health

Bebeğinize en iyi 
korumayı sunun

NSW’deki çocukların 
%94’ünden fazlasının 
aşılarının tam 
olduğunu biliyor 
muydunuz?

Turkish

health.nsw.gov.au/vaccinate

©
 N

S
W

 H
ea

lt
h 

A
il 

20
21

.  

GÜNÜNÜZÜ AŞI 
YAPTIRMAYA AYIRIN
Aşıyı zamanında yaptırmak 
çocuğunuzu ciddi hastalıklara 
karşı korumanın en iyi yoludur

Çocuğunuzun aşısının 
yapılacağı zamanı öğreniniz



Aşıları geciktirmeyin 
Aşılar güvenlidir ve NSW Aşı Programı’na uygun 
olarak zamanında yapılması durumunda 
çocuğunuz için en iyi korumayı sağlarlar. 

Çocuklara verilen her aşının zamanlaması, 
hastalığın en yaygın ya da en ciddi olarak ortaya 
çıktığı yaşlarda çocukların korunmasını 
sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından 
dikkatle seçilmektedir.

Burun akıntısı veya hafif soğuk algınlığı gibi 
durumlarda çocuğunuzun aşısını geciktirmeyin. 
Çocuğunuzun mümkün olduğunca erken 
dönemde korumasının sağlandığından emin 
olmak için doktorunuz veya hemşirenizle 
görüşün. 

Neden aşılanmalı
•  Aşı yaptırmak, çocuğunuzu ciddi hastalıklara 

karşı korumanın en iyi yoludur.

•  Aşılanma hem kendi çocuğunuzu, hem de 
toplumu korur.

•  Aşılanma, aşı ile önlenebilen ciddi 
hastalıkların kontrol altına alınmasında 
yardımcı olur. 

Ne zaman aşılanmalı
NSW Aşı Programı çocukların aşağıdaki 
yaşlarda aşılanmasını önermektedir:

• Doğum

• 6 Haftalık

• 4 Aylık

• 6 Aylık

• 12 Aylık

• 18 Aylık

• 4 Yaşında

Çocuğunuzun aşısını vaktinde yaptırmanız 
önemlidir. Bu nedenle önceden yer ayırtın, 
doktorunuz veya hemşirenizle görüşme 
ayarlayın ve gününüzü aşı yaptırmaya ayırın.

Aşılanmadan sonra
Aşılar, çocuğunuzu ciddi hastalıklara karşı 
koruma konusunda güvenli ve etkilidir. 

Bazen aşıdan sonra çocuğunuzda 
enjeksiyonun yapıldığı noktada ağrı, şişlik ve 
kızarıklık gibi hafif yan etkiler ortaya çıkabilir.

Eğer olası yan etkiler konusunda 
endişeleriniz varsa, doktorunuz veya 
hemşirenizle görüşün.

Çocuklar için ücretsiz 
grip aşısı 
Grip aşısı, çocuğunuzu şiddetli gribe karşı 
korumanın en iyi yoludur. Bu aşı 6 aylıktan 
5 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsizdir. 
En yaygın grip türlerine karşı korumanın 
sağlanması için grip aşısının her yıl yapılması 
gerekir. Bu aşı her zamanki aşı 
sağlayıcınızdan temin edilebilir. 

Daha fazla bilgi için bakınız :  
health.nsw.gov.au/flu

ÇOCUĞUNUZUN GÜVENDE 
OLMASINI SAĞLAYIN
AŞIYI ZAMANINDA YAPTIRIN
 

www.health.nsw.gov.au/flu

