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Sevgili , 
 
Hollanda'da 5 yaşından itibaren herkese koronaya karşı aşı sunuluyor. Bu 
yazı, korona aşısı hakkında bilgiler içermektedir.  
 
Bu yazı aynı zamanda nasıl randevu oluşturabileceğinizi de açıklamaktadır. 
Korona aşısı olma tercihi, isteğe bağlıdır. Çocuğunuzun aşı olup 
olmayacağına siz karar verirsiniz. Aşı ücretsizdir. 
 
Çocuğunuz halihazırda koronaya karşı aşı oldu mu? Veya siz halihazırda 
randevu oluşturmuş muydunuz? O halde bu mektubu atabilirsiniz. 
Çocuğunuz aşıyı yurtdışında mı oldu? O halde şu adrese bakın: 
government.nl/proof-of-vaccination 
 
Koronaya karşı neden aşı olmak veya olmamak? 
Koronaya yakalanan çoğu çocuğun çok az şikâyeti olur. Az sayıda çocuk 
ciddi şekilde hastalanır ve hastaneye ya da yoğun bakıma kaldırılmaları 
gerekir. Korona aşısı, çocukların koronadan dolayı ciddi şekilde 
hastalanmalarını önleyebilir. 
 
Çocuğunuz korona geçirdi mi? O halde korona nedeniyle ciddi derecede 
hastalanmaya karşı yeterince korunmuş olur ve aşıya gerek yoktur. 
Korona aşısını tercih etmek için başka nedenler olabilir. Örneğin, 
çocuğunuzun kronik bir hastalığı varsa ve ciddi bir korona geçirme olasılığı 
daha yüksekse.  
 
Hangi aşı? 
Çocuklara Pfizer aşısı yapılır. Bu aşı, çocuklar için uyarlanmıştır ve 
yetişkinlere yönelik aşıdan daha az miktarda aktif bileşene sahiptir.  



 

 

 

Yapılan araştırmalar, bu aşının çocuklar için güvenli olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle aşı, çocuklar için onaylanmıştır. 
 
Kaç aşı? 
Çocuklar, koronaya karşı iki kez aşı olur. Çocuğunuz korona geçirmiş 
olduğunda ve siz aşıyı tercih ettiyseniz 1 aşı yeterli olur. Tıbbi açıdan 
yüksek riski olan çocuklar için tavsiye, korona geçirilmesinden sonra bile 2 
aşı yapılmasıdır. 
 
Randevu oluşturmak: 

- Çocuğunuzun vatandaşlık hizmet numarasını (BSN) elinizin altında 
bulundurun. Bu numara, pasaportta, kimlik kartında veya sağlık 
sigortası poliçesinde belirtilmiştir.  

- 0800 7070 numaralı telefonu arayın (ücretsizdir, her gün 08:00 - 
20:00 saatleri arası). 

- Çocuğunuzun sağlığı ile ilgili soruları yanıtlayın. 
- Bir tarih ve saat üzerinde anlaşın. Size randevuları içeren bir e-

posta gönderilir veya randevuları siz not edebilirsiniz. 
 
Randevu için önemli hususlar 

• Bu yazının yanında, çocuğunuzun sağlığı hakkında bir sorular listesi 
vardır. Listeyi evde doldurun ve aşı merkezine gelirken yanınızda 
getirin. 

• Çocuğunuzun üst kolunu kolayca açığa çıkarabilecek olmasını 
sağlayın. 

• Bu daveti yanınızda getirin. 
• Gelen veli/bakıcı, yanında bir pasaport, kimlik veya sürücü belgesi 

getirmelidir. 
• Yanınızda bir maske getirin. 
• Aşılama merkezine tek bir ebeveyn/bakıcı ile gelin. 

 
İzin 
5 ila 11 yaş arası çocuklar reşit değildir, bu nedenle aşılama merkezine 
gelirken yanlarında bir ebeveyn/bakıcının gelmesi gerekir. Gelmeyen 
ebeveyn veya bakıcı, korona aşısı için bilgilendirilmiş ve izin vermiş 
olmalıdır. Aşılama merkezinde, önce her iki ebeveynin/bakıcının aşı için 
izin verip vermediği sorulacaktır. 
 
Daha fazla bilgi istiyor musunuz? 
Bu yazının yanında aşı ve kayıt hakkında bir açıklama bulacaksınız. Daha 
fazla bilgiyi www.coronavaccinatie.nl adresinde okuyabilir veya 0800-1351 
(ücretsiz) numaralı telefonu arayabilirsiniz. Ayrıca bir sağlık uzmanını da 
arayabilirsiniz: 0800-7707707. 
  
Saygılarımızla, 
 
  
  
 
J.A. van Vliet, hekim 
RIVM korona aşısı program yöneticisi  

 


