
Koronavirüs aşıları 
 
Sosyal ve sağlık hizmetleri bölgesinde koronavirüs aşılarının yapılması sürmektedir. 
 

Astra Zeneca aşısını olan 65 yaşının altındakilere etki arttırıcı ikinci doz olarak Pfizer-
BioNTech ya da tai Moderna aşısı yapılmaktadır. Aksi takdirde, etki arttırıcı ikinci doz 
olarak birinci dozla aynı aşı yapılmaktadır. 65 yaşının üzerindekilere, aşının içeriğinin 
kullanımında herhangi tıbbî bir engel çıkmamış olması durumunda, aşı serisine daha önce 
vurulmuş olunan korona aşısıyla devam etmeleri tavsiye edilmektedir. Sosyal ve sağlık 
hizmetleri bölgesinden hizmet alan kişi Astra Zeneca aşısını vurulmuşsa ve etki arttırıcı 
ikinci doz olarak Astra Zeneca aşısını istemiyorsa, nRNA bazlı bir aşıyı (Moderna’yı ya da 
Pfizer-BioNTech’i) da seçebilir. Hizmet alan kişi, bir başka aşıyı seçmesi durumunda, etki 
arttırıcı ikinci doz için yeni bir daha randevu alır. 

İş sağlığı hizmetlerinden yararlananların aşıları, öncelikli olarak iş sağlığı 
konusunda ayrı bir anlaşma kapsamında bulunan kendi iş sağlığı kurumunca 
gerçekleşmektedir. 

Soysal ve sağlık hizmetleri (sote) bölgelerinin aşı noktalarını buradan kontrol edin 
İş sağlığı hizmetleri birimlerinin aşı noktalarını buradan kontrol edin 

Aşı olma, ikincisi birincisinin yapılmasının ardından 12 hafta sonra yapılan iki dozdan 
oluşmaktadır. Her iki doz için de randevu aynı anda alınır. Etki arttırıcı ikinci dozun tarihi, 
gerekli olması durumunda bir hafta öncesine ya da sonrasına alınabilir (birinci aşıdan 
sonra 11.-13. haftada olmak üzere). Etki arttırıcı ikinci dozun birincisiyle aynı aşı 
noktasında yapılması tavsiye edilmektedir.  

Aşağıdaki linkler yoluyla eleltronik ortamda randevu alınmasını tavsiye etmekteyiz. 
Vatandaşın nüfus kayıt sistemindeki bilgilerinde ‘güvenlik yasağı’ bulunuyorsa, eAsiointi 
de, elektronik ortamda randevu alma da olanaklı değildir. Aşı, gönüllülük ilkesine dayalı 
olup, ücretsizdir. 

Yaşlı bireyler için randevu alınması puolesta-asiointi (yerinize işlem) adlı hizmet yoluyla 
olanaklıdır. Bir yakını da yaşlı bireyin elektronik ortamda randevu almasında kendisine 
yardım edebilir. Randevu alma aynı zamanda, bağlı bulunulan sosyal ve sağlık hizmet 
bölgesi (sote) merkezine telefon edilerek de gerçekleştirilebilir. 

Aşıya hazırlanma 

Ateşiniz, solunum yolları hastalığı belirtileriniz ya da mide-bağırsak hastalığı belirtileriniz 
varsa, aşı olmaya gelmezsiniz. Gerekli olması durumunda randevuyu iptâl edin.  Aşı, 
omuzun üst kısmına vurulmaktadır, bu yüzden, omuzunuzu kolayca açabileceğiniz bir giysi 
giyin. Yanınıza kimlik belgenizi alın (sürücü belgesi ve Kela kartı da geçerlidir). 
Sıkışıklıkların önlenmesi amacıyla bekleme yerine çok erken gelmemek önemlidir.  
Üzerinde anlaşılan zamanda gelin. Aşı vurulduktan sonraki izleme süresi 15 dakikadır; ya 
da, daha önce başka herhangi bir aşı ya da ilaç nedeniyle anafilaksi (alerjik şok) 
geçirdiyseniz, izleme süresi 30 dakika olur. Kendi programınızda bu süreyi dikkate alın. 
Hizmet alan kişi kullanılacak aşıyı kendisi seçemeyeceği gibi, hekim de bir başka alternatif 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-keskusten-rokotuspisteet/
https://paijat-sote.fi/?page_id=6504&preview=true
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi


aşının kullanılmasını buyuramaz. Bu konudaki tek kuraldışı durum, aşının içindeki 
yardımcı maddelerden birine karşı duyulan ciddi alerjidir. 
 

Randevu almak için gerekli linkleri bu adreste bulacaksınız: paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-
tietoa-koronarokotuksista 

 

Sosyal  Hizmetler ve Sağlık bölgesi (sote) profesyonellerinin aşılarının yapılması 

Sosyal ve sağlık hizmetleri bölge ortaklığının personeli ve Wellamo İş Güvenliği 
Hizmetleri’nden hizmet alanlar Päijät-Häme Merkez Hastanesi’nin aşı noktasında aşı 
olmak üzere randevu alabilirler. Örneğin, özel hizmet sunan oluşumların çalışanları 
konumundaki diğer çalışanlar, bağlı bulundukları kendi iş sağlığı kurumundan randevu 
alabilirler. Kritik bakım hizmeti verenler olarak ayrıca sınıflandırılmış grupların üyesi 
olmayan  Sote (sosyal hizmetler ve sağlık bölgesi) personeli, kendi yaş grubunun aşı sırası 
geldiğinde kendi iş sağlığı hizmetleri kurumunun kapsamında aşılarını olur.  

İş sağlığı hizmetleri birimlerinin aşı noktalarını buradan kontrol edin 

Randevunun iptâl edilmesi ya da değiştirilmesi 

Aşı olmaya gelemiyorsanız, aşı için ayrılan zamanı iptâl etmeniz önemlidir. Elektronik 
ortamda alınmış randevuyu elektronik ortamdaki randevu alma sistemi üzerinden iptâl 
edebilirsiniz. Elektronik ortamda alınmış randevu telefonla iptâl edilirse, iptâl edilen 
randevu elektronik ortamdaki randevu sisteminde görünür. Telefonla alınmış randevuyu 
yalnızca telefonla iptâl edebilirsiniz. Aşı noktasında hemşire tarafından verilen etki arttırıcı 
ikinci doz randevusu telefonla iptâl edilebilir ya da değiştirilebilir. 

Randevunun değiştirilmesi: önce, alınmış randevuları iptâl edin ve yeni randevuları alın. 

Aşıların güvenilirliği 

Kullanımdaki aşıların, korona hastalığı belirtilerini ve özellikle hastalığın zor varyantlarının 
belirtilerini son derece etkili biçimde engelledikleri bilinmektedir. Aşıların, bir başkasından 
virüsü kapmayı ya da bulaştırıcılığı ne kadar iyi engelledikleri konusunda elde şimdilik 
oldukça az bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle, virüs karşısında nasıl davranılması gerektiği 
yönündeki tavsiyeler, aşı alan bireylerle, aşı almayan bireyler için aynıdır. 

https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronarokotuksista/
https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronarokotuksista/
https://paijat-sote.fi/?page_id=6504&preview=true

