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Kronik bir hastalığım veya doğumdan gelen bir özrüm 

var. 65 yaşındayım veya daha yaşlıyım.  

Hamileyim. 

COVİD-19 hastalığı sizin için tehlikeli olabilir.  

Bu nedenle size tavsiyemiz: Bir mRNA aşı maddesi ile 

aşınızı olun. 

Bu konuyu doktorunuzla görüşün. 

COVİD-19 benim için neden tehlikelidir? 

COVİD-19'un sizde ciddi ve hatta çok ciddi sonuçları olabilir. 

Örneğin bir akciğer iltihabındaki ciddi nefes darlığı. Bu 

durumda oksijen almanız ve hastaneye gitmeniz gerekir. 

Tekrar iyileşmeniz uzun sürebilir. Hastalığın seyri 

kötüleşirse, yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeniz 

gerekir. Belki de size suni solunum uygulanması zorunlu 

olur. Ayrıca COVİD-19 başka organlara da zarar verebilir ve 

ölümünüze neden olabilir. 

BAG hangi hastalıklarda ve doğuştan gelen özürlerde 

Covid-19 aşısını özellikle tavsiye ediyor? 

Aşağıda yer alan kronik hastalıkların1 belirli biçimlerine sahip 

16 yaşından büyük kişilere aşıyı özellikle öneriyoruz: 

 Yüksek tansiyon 

 Kalp-damar hastalıkları 

 Şeker hastalığı 

 Akciğer ve solunum yolu hastalıkları 

 Kanser 

 Bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar ve terapiler 

 Obezite (BMI ≥ 35 kg/m2) 

 Böbrek yetmezliği 

 Karaciğer sirozu 

Ayrıca trizomi 21 sendromlu 16 yaş üstü kişilerin aşı 

olmasını öneriyoruz. 

Hamileysem veya hamile kalmak istiyorsam ne 

yapmalıyım? 

Hamile kadınların, Covid-19’a yakalanmaları durumunda, 

hastalığı ağır geçirme riskleri belirgin ölçüde daha yüksektir. 

Bu durum, erken doğum riskini artırabilir. Bu nedenle hamile 

kalmayı planlıyorsanız en yakın zamanda aşı olmalısınız.  

Şu anda hamilesiniz ve hamilelik önce aşı olma imkanınız 

olmadı mı? O halde 12 hamilelik haftasından itibaren aşınızı 

olmanızı tavsiye ediyoruz (yani 2. trimesterden itibaren). 

Ancak hamileliğin daha erken dönemlerinde de aşı 

mümkündür.Hamileyseniz veya hamile kalmayı 

planlıyorsanız ve aşı hakkında sorularınız varsa doktorunuz 

veya ebeniz ile konuşun. 

                                                        
1 Ayrıntılı hastalık listesi şurada bulunabilir: Özellikle risk altında olan 
kişi kategorileri  

Aşı etkili ve güvenli midir? 

İsviçre'de her aşı maddesi ruhsatlı olmak zorundadır. Bunun 

için güvenlik, etkinlik ve kalite ile ilgili yüksek standartları 

karşılamak zorundadır. İsviçre Tedavi ve Sağlık Kurumu 

Swissmedic COVİD-19'a karşı aşı maddelerini titizlikle test 

edip onaylamıştır.  

Aşı, yaşlılarda ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler ile 

hamilelerde güvenli ve etkilidir. Hâlihazırda on binlerce kişi 

araştırmalarda mRNA aşı maddesini almıştır. Aşıya ruhsat 

verilmesinden bu yana milyarlarca insan aşılanmıştır. 

İsviçre’de bu aşının onay alabilmesi için faydalarının 

risklerinden çok daha ağır basması gerekmektedir. 

Aşıdan sonra ciddi yan etki görülme riski, koronavirüsün 

bulaşmasından sonraki ağır bir hastalık seyri riskinden çok 

daha küçüktür. 

Kimlere hangi aşı tavsiye ediliyor? 

Genel olarak 12 yaş itibariyle herkesin bir mRNA aşı 

maddesi ile aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bu aşılar şu anda 

ağır bir hastalığa ve onun olası sonuçlarına karşı olabilecek 

en iyi korumayı sağlar. 30 yaşından küçük kişilere tercihen 

Pfizer/BioNTech aşı maddesini içeren bir aşı olmaları 

tavsiye edilir. 5-11 arası yaşlardaki çocuklara yalnızca 

Pfizer/BioNTech’in çocuk aşısı tavsiye edilmektedir. 

18 yaş üzerinde olup tıbbi nedenlerden dolayı bir mRNA aşı 

maddesi ile aşı olamayan veya mRNA aşı maddelerini 

reddeden kişiler Janssen’in vektör aşısı veya Novavax 

protein aşısı ile de aşı olabilirler.  

Dikkat: Hamile ve emziren kadınlar ile bağışıklığı çok zayıf 

olan kişiler bir mRNA aşı maddesi ile aşı olmalıdır. 

Kimler aşı olmamalıdır? 

mRNA aşı maddeli COVİD-19 aşısını bu kişilere tavsiye 

etmiyoruz: 

 Aşı maddesi bileşenlerinden birine (özellikle polietilen 

glikol (PEG) ya da trometamine (TRIS) karşı teyit edilmiş 

ciddi bir alerjisi olan insanlar2. Başka aşı türleri de 

mevcuttur. Bu durumda lütfen bir alerji uzmanına danışın. 

 5 yaşın altındaki çocuklar. Şu ana kadar bu yaş grubunda 

aşı ile ilgili veriler bulunmamaktadır. 

Nerede aşı olabilirim? 

Federal hükümet bir aşılama stratejisi ve tavsiyeler 

hazırlamıştır. Aşılamadan kantonlar sorumludur.  

Nerede aşı olabileceğinizi kantonunuzun web sitesinden 

veya bilgi hattından öğrenebilirsiniz www.foph-

coronavirus.ch/cantons. Ayrıca doktorunuza veya 

eczacınıza danışabilirsiniz. 

2 Tıbbi nedenlerle mRNA aşılarını olmaması gereken kişiler 
doktorlarıyla görüşerek Janssen’in vektör aşı maddesi veya Novavax 
protein aşısı ile aşı olabilirler. 

Belirli kronik hastalıkları olan 16 yaş ve üzeri kişiler, 65 yaş ve üzeri kişiler ve 
hamile kadınlar için bilgiler 
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/en/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-impfung-allgemeine-infos-janssen.pdf.download.pdf/General%20information%20on%20the%20COVID-19%20vaccination%20with%20the%20vector%20vaccine%20from%20Janssen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/en/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-impfung-allg-infos-novavax.pdf.download.pdf/220413_CoVi_Impfung_Allg.Info_Novavax_EN.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/en/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-impfung-allg-infos-novavax.pdf.download.pdf/220413_CoVi_Impfung_Allg.Info_Novavax_EN.pdf
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Hangi sıklıkta aşı olmalıyım? 

Temel bağışıklık için genelde iki aşı gereklidir. İkinci aşıyı ilk 

aşıdan dört hafta sonra olabilirsiniz. İki aşıyı da olun. 

Zaten doğrulanmış bir koronavirüs enfeksiyonu 

geçirdiyseniz, o zaman tam bağışıklık aşılaması için 

genellikle bir mRNA aşı maddesine dayalı tek bir aşı olmak 

yeterlidir. 

Bağışıklık sistemi çok zayıflamış olan özel risk altındaki 

kişiler için istisnalar geçerlidir; doktorunuza danışın. 

Hangi kişiler için dört ay sonra bir mRNA aşısıyla 

güçlendirici aşılaması tavsiye ediliyor? 

12 yaş ve üstü herkes için tam bağışıklık aşılaması 

yapıldıktan 4 ay sonrasından itibaren bir güçlendirici aşı 

(hatırlatma aşısı) olmaları tavsiye edilmektedir (bkz. 

“Güçlendirme aşısı” bilgi broşürü). 

Güçlendirme aşısı 2. trimesterinden itibaren hamile 

kadınlara ve emziren annelere de tavsiye edilir. 

 

mRNA aşı maddeleri hastane yatışlı hastalıklara karşı iyi 

koruma sağlar. Bu tam bağışıklık aşısı koruması virüsün 

güncel varyantına bağlı olarak zamanla hızla azalır. 

Güçlendirme aşısıyla bağışıklık sistemine hastalık yapan 

organizma hatırlatılır. Güçlendirme aşısı, ağır hastalıklara 

karşı korumayı artırır ve süresini uzatır (bk. “mRNA aşısı ile 

güçlendirme aşısı” broşürü). 

Kimler için güçlendirme aşısının devamı (halihazırda 

yapılan ilk güçlendirme aşısından sonra) önerilir? 

Şu anda 80 yaş üzeri herkes için güçlendirme aşısının 

devamının yapılması önerilmektedir. Bağışıklığı çok zayıf 

kişiler için bile (hastalık ya da ilaçlardan dolayı) güçlendirme 

aşısının devamının yapılmasını öneriyoruz. Bu durumda 

doktorunuza danışın.  

Güçlendirme aşısının devamı son aşıdan 4 ay geçtikten 

sonra yapılabilir. Bu aşı, en azından belirli bir süre için tekrar 

ciddi bir hastalığa karşı aşı korumasını artırır. 

Son aşılamadan sonra koronavirüse yakalandınız mı? Bu 

enfeksiyon ile ağır hastalıktan korunmanız ciddi oranda 

artmadığı için, bir başka güçlendirme aşısı yaptırmanızı 

öneriyoruz. Enfeksiyondan 4 hafta geçtikten sonra aşınızı 

yaptırabilirsiniz (son Covid-19 aşısından minimum 4 hafta 

geçtikten sonra olmak kaydıyla). 

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirsiniz? 

COVİD-19 aşısı ile ilgili daha fazla bilgiyi BAG  

web sitesinde bulabilirsiniz:  

www.foph-coronavirus.ch/vaccination (İngilizce) 

Veya doktorunuza danışın.  

Ya da eczanenizden bilgi alın. 

http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/merkblatt-auffrischimpfung-mrna-impfstoffe/merkblatt-auffrischimpfung-mrna-tuerkisch.pdf.download.pdf/211201_TR_Merkblatt_Auffrischimpfungen_Tuerkisch.pdf
http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination

