
 

 

  

Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 

 
 
 
ÖRNEK 
 

Daha fazlasını arka tarafta okuyun 
 

 

 
 

 

> İade adresi Postbus 4151 5604 ED Eindhoven 
 

  
  
Konu: korona aşısı için davet 
  

 Sevgili , 
 
Hollanda'da 5 yaşından itibaren herkese koronaya karşı aşı sunuluyor. Bu 
mektupta nasıl randevu oluşturacağınızı okuyabilirsiniz. Korona aşısı olup 
olmamaya siz kendiniz karar verirsiniz. Aşı ücretsizdir.  
 
Korona aşısı için halihazırda randevu oluşturdunuz mu? O halde bu 
mektubu atabilirsiniz. Yurtdışında aşı oldunuz mu? O halde şu adrese 
bakın: government.nl/proof-of-vaccination 
 
GGD'de telefonla (8.00 – 20.00 arası) randevu oluşturmak 

- Vatandaş hizmet numaranızı (BSN) elinizin altında bulundurun. Bu 
numara, pasaportunuzda, kimlik kartınızda ve sağlık sigortası 
kartınızda belirtilmiştir. 

- 0800 7070 numaralı telefonu arayın (arama ücreti yoktur). 
- Sağlığınızla ilgili soruları yanıtlayın. 
- Bir tarih ve saat üzerinde anlaşın. Randevu ile ilgili size bir e-posta 

gönderilir veya randevuyu siz kendiniz not edebilirsiniz. 
 
Randevusuz aşı olmak 
Birçok aşı merkezine randevusuz da gidebilirsiniz. Aşı merkezleri için 
Devletin web sitesine bakın: prikkenzonderafspraak.nl 
  
Sağlığınızla ilgili sorular 
Bu mektubun yanında bir sorular listesi de vardır. Sorular listesini evde 
doldurun ve randevuya gelirken yanınızda getirin. 
 
Korona aşısını nerede oluyorsunuz? 
Korona aşısını GGD'de olacaksınız. Randevu oluşturduğunuzda, size 
nereye gideceğiniz bildirilecektir. 
 
Kaç aşı? 
Size 2 aşı yapılacaktır. İlk aşı için randevu oluşturduysanız, hemen ikinci 
aşı için size randevu verilir. Korona geçirmişseniz 1 aşıya ihtiyacınız 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect


 

   

 
vardır. Randevunuzu oluştururken bu husus belirtin. Temel serinin 2 
aşısından sonra, ileride bir hatırlatma aşısı için randevu oluşturabilirsiniz 
(12 yaştan itibaren mümkündür). 
 
Randevu için önemli hususlar  

• Maske takın.  
• Kolunuzun üst kısmını kolayca açığa çıkarabileceğiniz giysiler giyin. 
• Doldurmuş olduğunuz sorular listesini yanınızda getirin. 
• Kimliğinizi yanınızda getirin. Örneğin, pasaport, sürücü belgesi 

veya kimlik kartı (14 yaştan itibaren). 
• Bu daveti yanınızda getirin. 

 
Ebeveynlerin/bakıcıların/yasal temsilcilerin izni 
Henüz 16 yaşında değil misin? Ebeveynlerinden/velilerinden veya yasal 
temsilcilerinden birini yanında getir. Veya onlara iyice danıştığından emin 
ol. 16 yaşında veya üzerindeysen, tek başına gelebilir ve aşı için izne 
ihtiyacın yoktur 
 
Daha fazla bilgi istiyor musunuz? 
Bu yazı, aşılar ve yan etkiler hakkında daha fazla bilgi içermektedir. Ayrıca 
şu adresi de ziyaret edebilirsiniz: coronavaccinatie.nl 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  


