COVID-19
Aşısı
DPV Health’te

COVID-19 aşısı artık Mill Park ve Broadmeadows’taki
DPV Health Tıp Merkezlerinde ve yakınınızda açılacak
gezer sahalarda bulunabilir. Aşı yaptırma koşullarını
taşıyan kişiler bize ulaşarak rezervasyon yaptırabilir.
Amacımız COVID-19 salgını sırasında size yardımcı olmak.
Sizi, ailenizi ve topluluğunuzu korumak ve güvende olmanızı
sağlamak için test hizmetleri ve COVID-19 aşısı sunuyoruz.
Aşı olma koşullarını veya aşı olabileceğiniz
adresleri öğrenmek ya da COVID-19 aşısı
için rezervasyon yaptırmak üzere bizi arayın:

Daha fazla bilgi almak üzere internet
sitemizi ziyaret etmek için barkodu tarayın.

1300 DPV VAX
veya 1300 378 829

Sözlü çevirmen hizmetlerinden ücretsiz
yararlanabilirsiniz. Lütfen telefon görüşmeniz sırasında
bu hizmetten yararlanmak istediğinizi belirtin.

DPV Health, onaylı COVID-19
aşı sağlayıcısıdır.

www.dpvhealth.org.au

> Sıkça sorulan sorular
Neden COVID-19 aşısı
olmalıyım?
COVID-19 aşısı olmanız, COVID-19
yüzünden hastalanmanızı
önlemeye yardımcı olur.
Avustralya’da kullanılan aşılar
COVID-19’un yol açtığı ciddi
hastalıkların ve ölümlerin
önlenmesinde çok etkilidir. Aşılar
güvenli, ücretsiz ve herkes içindir.

COVID-19 aşısını
yaptırdığınızda COVID-19
olabilir misiniz?
Avustralya’da kullanılan aşıların
hiçbirinde canlı virüs yoktur. Yani
aşılar size COVID-19 bulaştıramaz.

Aşı için ücret ödemem
gerekiyor mu?
Aşılar, Avustralya’da bulunan
herkes için ücretsizdir. Buna
Avustralya vatandaşları, kalıcı
oturum izni bulunanlar, geçici
vizesi olanlar ve Medicare kartı
olmayanlar dâhildir. Aşı olmak için
doktordan (GP) reçete almanıza
gerek yoktur.

Ne zaman aşı olabilirim?
Avustralya hükümeti, yaş ve
mevcut rahatsızlığı olanlar gibi
çeşitli risk unsurlarına göre aşı
dağıtımı aşamaları belirlemiştir.
Bu aşamadaki gruplar, uzman tıp
ve halk sağlığı tavsiyelerine göre
önceliğe ayrılır.
COVID-19 aşısını ne zaman
olacağınızı öğrenmek için
Avustralya hükümetinin Sağlık
Bakanlığı internet sitesindeki
COVID-19 Aşısı Sırası Kontrol
Aracını kullanabilirsiniz.

Yanımda ne getirmeliyim?
•
•
•
•

Varsa fotoğraflı kimlik belgeniz
Varsa Medicare kartınız
Varsa Çalışan kimlik belgeniz
Varsa aldığınız ilaçlarla ve sağlık
durumunuzla ilgili bilgiler
• Önceden yaptırdığınız 		
COVID-19 aşılarıyla ilgili bilgiler
• Geçmişte aşılara verdiğiniz
tepkiler ve yan etkilerle ilgili
bilgiler

Aşının yan etkisi var mıdır?
Aşıdan sonra hafif yan etkiler
yaşayabilirsiniz. Yan etkilerin çoğu
bir iki güne geçer.
Aşının sık görülen yan etkileri,
iğneyi olduğunuz yerde acı,
kızarıklık veya şişme; yorgunluk,
hafif ateş ve baş ağrısıdır.
Ciddi yan etkiler son derece
ender görülür. Bunlara bir örnek
alerjik tepkidir (anaflaksi). Bu
genellikle aşıyı olduktan sonraki 15
dakika içerisinde olur. Bu nedenle
aşıyı olduktan sonra 15 dakika
beklemeniz istenir.

Aşıdan sonra geliştirdiğiniz
belirtilerle ilgili endişeleriniz
olursa lütfen 1800 020 080
numaralı telefondan Ulusal
Koronavirüs Yardım Hattını arayın.
Bu hat günde 24 saat açıktır.
Dilerseniz doktorunuzla (GP) da
görüşebilirsiniz.

Aşı olduğumu nasıl
kanıtlayabilirim?
Avustralyalılar aşı olduklarını
kanıtlamak için aşı geçmişi
kayıtlarına Medicare’den
ulaşabilirler.

> Bilgilendirme
Aşı olma koşulları ve SSS:

health.gov.au/initiatives-andprograms/covid-19-vaccines

Aşı geliştirme ve aşı dağıtımı:
coronavirus.vic.gov.au/vaccine

COVID-19 aşılarıyla ilgili
tercüme edilmiş bilgiler

coronavirus.vic.gov.au/
translated-information-aboutcovid-19-vaccines

> Aşı adımları
1

Hasta taraması gerçekleştirilir

2

İlk doz aşı yapılır

3

Takip bilgileri verilir

4

Aşı kayıt belgesine kaydedilir

5

Aşı sonrası izleme gerçekleştirilir
Hatırlatma ve ikinci doz randevusu yapılır
İkinci doz için aynı adımlar tekrar edilir

DPV Health’in COVID-19 aşı sahaları
> Tıbbi Merkezler

Mill Park
20 Civic
Drive

Broadmeadows
42-48 Coleraine
Street

> Gezici merkezler Mevcut COVID-19 aşısı gezici merkezlerini öğrenmek için lütfen arayınız:

1300 DPV VAX veya 1300 378 829
www.dpvhealth.org.au

DPV Health Melbourne’un kuzeyinde yaşayan her yaştan
insana sağlık, engellilik ve sosyal hizmetlerini olağanüstü
biçimde sunan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
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