
 
 

 

 

Hämeenlinna’daki göçmenler için korona aşısı hakkında bilgi 

 

KORONA AŞISI yararlıdır; çünkü, aşı SARS-CoV2 virüsünün neden olduğu ciddi korona hastalığını 

güçlü bir şekilde engellemektedir. Korona hastalığı en kötü olasılıkla kişiyi hastanede tedavi olmaya 

zorunlu bırakabilmekte ve ölüme neden olabilmektedir. Bu ciddi hastalığa yakalanmadaki en büyük 

risk, yaşlılar ve kronik hastalık çeken kişiler için geçerlidir. Diğer kişilerin de aşı olmasında yarar 

vardır. Korona aşısı olmak herkes için ücretsizdir. 

Birçok ülke, ülkeye giriş yapacak yolculardan korona aşısı belgesi ya da korona hastalığını geçirmiş 

olunduğu yolunda bir belge talep etmektedir. 

Finlandiya’da aşı sıralamasına ilişkin olarak bir yönerge çıkartılmıştır. İlk olarak yaşlı bireylere ve 

sağlık hizmetlerinin personeline aşı yapılmıştır.  

 

AŞILAR yaş sırasına göre yapılmaktadır. Mayıs ayında 40 yaşın üzerindekilere, ardından 40 yaşın 

altındakilere ve yaz boyunca da aşama aşama daha gençlere aşı yapılacaktır.  

Hâlihazırda, hastalıkları ciddi bir biçimde koronavirüs hastalığına yakalanmaları riskini arttıran 16 

yaşını doldurmuş herkes aşı olabilmektedir. Bu kişiler, örneğin, bir akciğer rahatsızlığı, diyabet 

(şeker hsatalığı), şişmanlık (obezite) ya da kanser tedavisi nedeniyle koronavirüs hastalığının risk 

gruplarına giren kişilerdir. 

Gebelere ve 18 yaşın altındaki sağlıklı çocuklara ve gençlere henüz aşı yapılmamaktadır.  

KİMLİK KARTINIZI (örn. Kela kartınızı) RANDEVU ALIRKEN ÖNÜNÜZDE VE DE AŞI OLMAYA 

GİDERKEN YANINIZDA BULUNDURUN 

 

Önceden telefonla ya da elektronik ortamda randevu alarak AŞI OLMAYA GİDEBİLİRSİNİZ.  

• Banka kimlik tanımlayıcılarınız varsa, elektronik ortamda randevu alabilirsiniz  

www.koronarokotuksetkantahame.fi  

• Ya da, 03 6219893 numaralı randevu alma telefonunu arayabilirsiniz. Numaranız kaydedilir 

ve o numaradan sizi geri ararlar. Dikkat! Korona aşısı için randevu sağlık merkezinden 

alınamaz. Önemli bir iş yüzünden korona aşısı randevunuzu iptâl etmek zorunda kalırsanız, 

iptâli sağlık merkezine bildirebilirsiniz. 

• Gerekirse koronavirüs aşısı için zaman ayırmak amacıyla Kastelli’deki Göçmenler Info 

Noktasından da hafta içi günlerde 9 – 11 saatleri arasında yardım alabilirsiniz. 

www.myintegration.fi/en/immigration-info-in-kastelli  
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AŞI YERİ, Paasikiventie 2 adresinde bulunan Verkatehdas adlı büyük kırmızı bir bina olan kültür 

merkezindendir. 

 

Aşı günü, yol göstericiler aşı olmaya gelenleri park yerinde, dış kapıda ve içeride doğru yerlere 

yönlendireceklerdir. Aşı yerine aşı randevunuzdan 5 dakika önce gelin. 

GELİRKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİN:  sağlıklı olmanız gerekir; nezle, öksürük, yüksek ateş, boğaz 

ağrınız olamaz. Yanınızda en çok bir eşlikçi bulunabilir. Karantina altındayken ya da korona virüs 

hastalığı geçiriliyorken aşı olunmaya gelinemez. Kimlik kartınızı (Kela kartı) yanınıza alın. 

Kapıda kullanmanız için el dezenfektanı otomatı ve yüz maskeleri bulunmaktadır. Aşı omuzunuzun 

üst tarafına vurulmaktadır; üzerinize omuzunuzu kolayca açabileceğiniz türden bir giysi giyin. 

Aşının vurulmasının ardından aşı yerinden ayrılmadan önce kısa bir süre oturarak beklemeniz 

gerekecektir. 

AŞININ ARDINDAN genellikle hiçbir belirti ortaya çıkmamaktadır; ancak, bazı kişilerde bir sonraki 

gün ateş, başağrısı ya da aşı vurulan noktada ufak bir ağrı/kaşıntı oluşabilmektedir. 

Etki arttırıcı ikinci doz aşı 3 ay sonra yapılmakta olup, bunun için size ilk doz aşıyı vuruluşunuz 

sırasında randevu verilmektedir. 
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