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EXAMPLE 
 

 
 

> Retouradres Postbus 4151 5604 ED Eindhoven 

  
Konu: Hatırlatma korona dozu aşısı için davetiniz 

  

 

Sayın <<voorletters>><<naam>>, 
 
Sizin için koronaya karşı ekstra bir aşı (hatırlatma dozu) hazırlanmıştır. 
Bu ekstra aşı için randevu alabilirsiniz. Ekstra aşıyı halihazırda oldunuz 
mu? O halde bu mektubu atabilirsiniz. Olmadıysanız, okumaya devam 
edebilirsiniz. Ekstra aşıyı olmayı isteyip istemediğinize siz karar verirsiniz. 
Aşı ücretsizdir. 
  

Neden ekstra bir aşı? 

Aşı sizi koronavirüse karşı korur. Ancak, bir süre sonra koruması azalır. Bu 
nedenle size ekstra bir aşı sunuluyor. Bu şekilde koronaya karşı iyi 

korunmuş olursunuz. Buna 'hatırlatma dozu' diyoruz 

 
Randevu oluşturmak  

Web sitesi üzerinden randevu oluşturmak en hızlısıdır. Bunu kendi başınıza 

yapamıyorsanız, ailenizden, arkadaşlarınızdan, komşularınızdan veya 
kütüphaneden yardım isteyin. Yine de telefonla aramak mı istersiniz? O 

halde (bazen uzun) bir bekleme süresini hesaba katın. 
 

 

1. Bilgisayar yoluyla(günde 24 saat) 
- Şu siteye gidiniz :  

www.coronavaccinatie-afspraak.nl 
- DigiD ile başvurunuz. 

- Sağlığınızla ilgili sorulara yanıt 

veriniz. 
- Bir yer, tarih ve saat seçiniz. 

- Size randevuyu içeren bir mail 

gönderilir. 

2. Telefon yoluyla (saat 8.00 – 20.00 
arası) 
- Hollanda Kimlik Numaranızı (BSN) 

elinizin altında bulundurunuz. Bu 
pasaportunuzda, kimlik kartınızda ve 
sürücü belgenizde yazılıdır.  

- 0800 7070 arayınız (ücretsiz). 

- Sağlığınızla ilgili sorulara yanıt veriniz. 
- Bir tarih ve saat konusunda anlaşınız. 

- Size Randevuyu içeren bir mail 

gönderilir veya, bilgisayarınız yoksa, 
randevuyu not edersiniz 

 

 
 

  

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


 

 

 

Ne zaman? 

Ekstra aşıyı son korona aşınızdan 3 ay sonra olabilirsiniz. 
Dikkat: Son aşınızdan sonra korona için test sonucunuz pozitif mi çıktı? O 

halde korona olduktan sonra 3 ay daha beklemeniz gerekiyor. Randevu 
daha erken planlanamamaktadır. 

 
Sağlığınızla ilgili sorular 
Randevu oluşturduğunuzda size sağlığınızla ilgili sorular soracağız. 
Bu mektubun yanında bir de sorular listesi yer almaktadır. 
Önemli: bu sorular listesini evde önceden doldurun ve randevuya 
yanınızda getirin. 

 
Hangi aşı? 

BioNTech/Pfizer veya Moderna aşısı olacaksınız. Seçme hakkınız yoktur. 
Daha önce hangi aşıyı olmuş olduğunuz önemli değildir. 

 
Aşıyı nerede olacaksınız? 
Aşıyı GGD'de olacaksınız. Randevu oluşturduğunuzda, nereye gitmeniz 
gerektiği hususu size bildirilecektir. 

 
Evde aşılama 

Korona aşısını daha öncesinde evde mi oldunuz ve GGD aşılama 

merkezine kendiniz veya başkalarının yardımıyla gelemiyor musunuz? O 
halde evde aşı için size ek bir haber gönderilecektir (bunu halihazırda 

almış olabilirsiniz). Henüz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. 
Bir GGD şubesine kendiniz gelebilir misiniz? O halde GGD’de bir randevu 

oluşturun. Böylece size daha erken sıra gelir! 
 

Kurum sakinleri 
Bir kurumda mı oturuyorsunuz? O halde aşınızı orada olacaksınız. 

Kurumdan size ayrı bir mektup gönderilecektir. Dilerseniz GGD aşılama 

merkezine de gidebilirsiniz. Bu hususu rehberlik görevlinizle görüşün.  
 

Bakımevi sakinleri 
Bir bakımevinde veya başka bir tesiste mi oturuyorsunuz? O halde sizin 

aşınızı orada vururlar. Bununla ilgili olarak tesisten konuyla ilgili ayrı bir 
yazı alırsınız. İsterseniz bir GGD aşı lokasyonuna da gidebilirsiniz. Konuyu 

refakatçinize danışınız.  
 
Randevu için önemli olanlar 

• Maskenizi takınız. 

• Üst kolunuzu hızla açabileceğiniz giysi giyiniz. 
• Bu yazıyı ve doldurulmuş soru listesini beraberinizde getiriniz.  
• Kimlik belgenizi beraberinizde getiriniz (pasaport, sürücü belgesi 

veya Kimlik kartı)   

 
Daha fazla bilgi mi? 
Bu yazının ekinde olarak aşı ve bunun yan etkileri hakkında daha fazla 
bilgi bulunmaktadır. 
www.coronavaccinatie.nl adlı web sitesinde daha fazlasını okuyabilirsiniz. 
Veya 0800-1351 (ücretsiz) no’lu hattı arayabilirsiniz. 

 
Dostça selamlar, 
  
  
  
 
Prof.dr.ir. J. Brug 

RIVM genel müdürü 
 


