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COVID-19 aşısı için rıza 
formu 

COVID-19 aşılaması hakkında 
COVID-19 aşısı olanların COVID-19 adı verilen hastalığa yakalanma ihtimali çok daha 

düşüktür. 

COVID-19 aşısı ücretsiz uygulanmaktadır. Aşı olup olmama tercihi size aittir. 

Aşılama, kolunuza iğne vurularak yapılmaktadır. Aşıyı farklı günlerde iki defa yaptırmanız 

gerekir. Farklı aşı markaları vardır. Her iki seferde de aynı marka aşıyı yaptırmanız gereklidir. 

Size aşıyı vuran kişi ikincisini ne zaman yaptırmanız gerektiğini size söyleyecektir. 

Tıp uzmanları, güvenli olduklarından emin olmak için COVID-19 aşılarını incelediler. Çoğu yan 

etki hafiftir ve uzun süre devam etmez. Diğer tüm aşı ve ilaçlarda olduğu gibi, nadir ve/veya 

bilinmeyen yan etkiler olabilir. 

Ayrıca, kol ağrısı, baş ağrısı, ateş veya bunların dışında yan etkileriniz olursa sağlık hizmeti 

sağlayıcınıza söyleyebilirsiniz. Sizi endişelendiren bir yan etkiniz varsa lütfen doktorunuzu 

arayın. Aşı yaptırdıktan sonra nasıl hissettiğinizi öğrenmek için aşıyı izleyen hafta içinde 

yetkililer sizinle temasa geçebilir. 

Bazıları aşılanmasına rağmen COVID-19'a yakalanabilir. Bu nedenle, COVID-19'un yayılmasını 

durdurmak için eyaletinizde veya bölgenizde uyulması istenen aşağıdakiler dahil halk sağlığı 

önlemlerine uymaya devam etmelisiniz: 

• mesafenizi koruyun - diğer insanlardan en az 1,5 metre uzak durun 

• ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkayın veya el dezenfektanı kullanın 
• eyalet ya da bölgenizde zorunluysa maske takın 

• soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtileriniz varsa evde kalın ve  

COVID-19 testi yaptırın. 

Aşılama sağlayıcıları, tüm yapılan aşıları Avustralya yasaları gereğince  

Avustralya Bağışıklık Kütüğüne kaydeder. Aşılama kaydınızı aşağıdaki yerlerde  

İnternet üzerinden görebilirsiniz: 

• Medicare hesabınız 

• MyGov hesabınız 

• MyHealthRecord hesabınız. 
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Randevunuzda verdiğiniz bilgiler nasıl kullanılır 
Kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, saklandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi için 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines adresini ziyaret edin 

Aşı yaptırdığınız gün 
Aşağıdaki durumlarda aşı yaptırmadan önce size aşı yapan kişiye bu durumu belirtin: 

• Herhangi bir alerjiniz, özellikle anafilaksiniz (ciddi alerjik reaksiyon) varsa. Alerji, bir şeye 
yaklaştığınızda veya temas ettiğinizde vücudunuzun buna tepki vermesi ve çok hızlı 
hastalanmanız durumudur. Bu, kaşıntılı bir döküntü, dilinizin büyümesi, nefes alışınızın 
hızlanması, hırıltı veya kalbinizin daha hızlı atması gibi durumları içerebilir. 

• Şu anda ya da daha önceden Epi Pen'iniz (kaleminiz) varsa. 

• Bağışıklığınız baskılanmışsa. Bu durum, enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla 
savaşmanızı zorlaştıracak zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz olduğu anlamına gelir. 
Bazen diyabet veya kanser gibi bir hastalık ya da kanser ilacı gibi aldığınız bazı ilaçlar 
veya tedaviler buna neden olabilir. 

Evt Hay  

  

Herhangi bir şeye ciddi alerjiniz, özellikle anafilaksiniz var mı ya da bir 

adrenalin otoenjektörü (EpiPen) taşıyor musunuz veya buna ilişkin reçeteniz 

var mı? 

  Daha önce aşı yaptırdıktan sonra alerjik reaksiyon gösterdiniz mi? 

  Daha önce COVID-19 geçirdiniz mi? 

  Kanamayla ilgili bir sorununuz var mı? 

  
Kan sulandırıcı kullanıyor musunuz (pıhtılaşma önleyici tedavi alıyor 

musunuz)? 

  Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz var mı (baskılanmış bağışıklık)? 

  
Hamile misiniz (bebeğiniz var mı) ya da hamile olduğunuzu düşünüyor 

musunuz? 

  Hamile kalmayı planlıyor musunuz? 

  Bebek emziriyor musunuz? 

  Öksürük, boğaz ağrısı, ateş eşliğinde ya da başka bir şekilde hasta mısınız? 

  Daha önce COVID-19 aşısı yaptırdınız mı? 

  Son 14 günde başka bir aşı yaptırdınız mı? 

 

COVID-19 aşınızı olmadan önce sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen doktorunuzla 

konuşun. 

  

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Hasta bilgileri 
Ad:       

Medicare numarası:       

Doğum tarihi:       

Adres:       

İrtibat telefonu:       

e-posta:       

Cinsiyet:  

Aborijin ve/veya Torres Strait Adalı mısınız?  

 Evet, sadece Aborijin  

 Evet, sadece Torres Strait Adalı  

 Evet Aborijin ve Torres Strait Adalı   

 Hayır 

 Cevap vermek istemiyorum 

Yakın akraba (acil durumlarda): 

Ad:       

İrtibat telefonu:       

COVID-19 aşısı olma rızası 

 COVID-19 aşılaması hakkında bana bilgi verildiğini ve bu bilgileri anladığımı onaylıyorum   

 Yukarıdaki durumların hiçbirinin bende bulunmadığını veya bu ve/veya diğer özel durumları 

düzenli sağlık hizmeti sağlayıcımla ve/veya aşılama hizmeti sağlayıcısıyla konuştuğumu 

onaylıyorum 

 Bana COVID-19 aşı setinin yapılmasını kabul ediyorum (aynı aşıdan iki doz) 

Hastanın adı:       

Hastanın imzası: _________________________________________________ 

Tarih:       

 Hastanın yasal vasisi veya yasal karar verici vekiliyim ve yukarıda adı belirtilen hastanın 

COVID-19 aşısı olmasını onaylıyorum 

Yasal vasi/karar verici vekilinin adı:       

Yasal vasi/karar verici vekilinin imzası: ____________________________ 

Tarih:       
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Sağlayıcı kullanımı için:  
Doz 1:  Aşının yapıldığı tarih:       

 Yapılma saati:       

 Yapılan COVID-19 aşısının markası:       

 Parti no:       

 Seri no:       

 Aşının vurulduğu yer:       

 Aşı hizmet sağlayıcısının adı:       

 

Doz 2:  Aşının yapıldığı tarih:       

 Yapılma saati:       

 Yapılan COVID-19 aşısının markası:       

 Parti no:       

 Seri no:       

 Aşının vurulduğu yer:       

 Aşı hizmet sağlayıcısının adı:       

 


