
 

 Daha fazlası 2. sayfada >>  

 
Şu anda farklı kişi grupları, korona virüsüne karşı aşılanmak için çağrı alıyor. Siz de çağrı alacaksınız. 
İki aşı olacağınız için iki kez gelmeniz gerekecek. 
 
•  RIVM'den bir çağrı mektubu aldınız mı?  

Çağrı mektubu yanında bir sağlık beyanı formu da bulunur. Randevu aldığınızda,  
size sağlık beyanı formunun bulunduğu siteye yönlendirme yapan bir linkin yer aldığı 
konfirmasyon e-postası gönderilir. 
 

•  İşvereniniz aracılığıyla mı çağrı aldınız?  
Bu durumda ilk önce randevu alınız. Daha sonra randevu konfirmasyonu e-posta olarak 
gönderilecektir. Bu e-postada sağlık beyanı formuna bir link de bulunur. 

 
Aşılama lokasyonuna gelmeden önce sağlık beyanı formunu doldurmalısınız. Form, hem birinci 
hem de ikinci aşı için doldurulur. İlgili formun neden gerekli olduğunu ve yanıtlamanız gereken 
soruları memnuniyetle size açıklamak isteriz 
 
 

Hangi soruları yanıtlamalısınız?  

Soruları mümkün oldukça tam yanıtlamanız önemlidir. Birkaç örnek: 
 
•  Daha önce bir aşıdan sonra bayıldınız mı? 
•  Epilepsi (sara) hastalığınız var mı? 
•  Pıhtılaşma bozukluğunuz var mı? 

 
Forma verdiğiniz yanıtlar sayesinde lokasyondaki görevliler, sizi en iyi şekilde nasıl 
aşılayabileceklerine karar vereceklerdir. 
 
 

Doldurmanız önemli 

Sağlık beyanı formundaki sorular, genel sağlığınızla ilgilidir. Yanıtlarınız, aşılanıp aşılanmayacağınızı 
belirler. Formda aşı lokasyonuna ne zamanlar gelmemeniz gerektiği de yazacaktır. Örneğin soğuk 
algınlığı şikayetiniz varsa. Sağlık beyanı formu, Hollandaca ve İngilizcedir. Hollandaca ve 
İngilizceniz iyi değil mi? Bu durumda size yardımcı olabilecek birini bulmanız gerekir. 
 
 

Tromboz servisinde tedavi görüyor musunuz? 
Tromboz servisinde tedavi görüyorsanız, aşı öncesinde servisle iletişime geçiniz. Servis, aşılamanın 
randevu gününde yapılıp yapılamayacağını sizinle görüşecektir. ÖNEMLİ: Sadece tromboz servisi 
ile görüştükten sonra aşınız yapılacaktır. 
  

  Korona aşınız sırasında sorulacak sağlık 
beyanı formu hakkında bilgilendirme 



 

 

 

Aşı gününde sorular 

Sağlık beyanı formunda aşılama günü doldurmanız gereken 5 soru vardır. Hem birinci hem de 
ikinci aşılamada. Sorular, muhtemel bir korona bulaşısı hakkında olacaktır. Örneğin: 
 
•  Geçtiğimiz 4 hafta içinde korona test sonucunuz pozitif çıktı mı? 
 
•  Ateş ya da korona virüsüne uyan başka sağlık şikayetleriniz var mı (soğuk algınlığı, burun 

akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, öksürme, nefes darlığı, koku ve/veya tat kaybı)? 
 
•  Karantinada mısınız? Örneğin riskli bölgelerden birinde bulunduğunuz (turuncu ve kırmızı 

bölgeler) ya da (muhtemel) korona olan bir kişi ile temas ettiğiniz için. 
 

 
 

Bu sorulardan bir veya daha fazlasına “evet” yanıtı veriyorsanız, randevunuzu başka bir tarihe 
ertelemeniz gerekir. Sağlık beyanı formunu her iki kez de doldurduğunuzdan ve yanınızda 
getirdiğinizden emin olunuz. Bu sayede aşınızı mümkün olan en güvenli şekilde olacaksınız. 


