TEDBİRLER VE AŞIYLA
COVID-19’U AŞIYORUZ

ÖNEMLİ UYARI

ADIM ADIM
İNAKTİF
COVID-19 AŞISI
OLMA KILAVUZU

İnaktif COVID-19 aşısı uygulamasından sonra
nadiren yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme,
kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan
bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler
görülebileceği bildirilmiştir.
Aşı uygulamasından sonra bunların dışında
aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık
hissedilmesi durumunda size en yakın sağlık
kuruluşuna (Aile Sağlığı Merkezi veya hastane)
başvurunuz. Hekiminize yakın zamanda aşı
olduğunuz bilgisini iletmeyi unutmayınız.
Teşekkür ederiz.

covid19asi.saglik.gov.tr
covid19asi.saglik.gov.tr

/saglikbakanligi

Bilgi İçin

08

01
e-Nabız uygulamasına
girerek COVID-19 aşısı
yapılacak grupta olup
olmadığınızı kontrol
ediniz.

03
Aşı yapılacak grupta
iseniz Merkezi Hekim
Randevu Sistemi
(MHRS web, MHRS
mobil) veya e-Nabız
üzerinden aşı için
randevu alınız.
Temas riskini en aza
indirmek için lütfen,
randevu almadan sağlık
kuruluşuna
başvurmayınız.
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Aşı yapılacak grupta
olup olmadığınızı kısa
mesaj (SMS) ile
öğrenmek için AŞI
yazıp aralarında boşluk
bırakarak sırasıyla
T.C. Kimlik Numarası
ve T.C. Kimlik Seri
Numarasının son 4
hanesini yazıp 2023’e
kısa mesaj (SMS)
gönderebilirsiniz.
(Örnek: AŞI
12345678910 1234)
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Aşı uygulama odasına
mümkünse tek başınıza
giriniz.
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Kalabalık bir ortam
oluşturmamak için
randevu saatinizden
en fazla 15 dakika
önce sağlık tesisinde
olunuz, daha erken
gitmeyiniz.

Sağlık personeline aşı
için geldiğinizi bildiriniz.

Maskenizin ağız ve burnunuzu tam
kapattığından emin olunuz. Aşı uygulaması
esnasında da maskenizi çıkarmayınız.

Sağlık personeli uygulama öncesinde
size aşı hakkında bilgi verecektir.
Aşı kas içine enjekte edilecektir.
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Randevu İçin

Aşı uygulaması
sonrasında sağlık
personeli tarafından size
belirtilecek süre
boyunca sağlık
tesisinden ayrılmayınız.

COVID-19’dan korunmak için
en önemli adımı attınız.
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Ancak,
aşı uygulamasından sonra da
maske – mesafe – temizlik
kurallarına uymaya
devam ediniz.
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Aşı uygulaması sonrasında
aşıya ait tüm detaylara
(elektronik aşı kartı vb.)
cep telefonunuza
gönderilecek kısa
mesajdan (SMS) ve
e-Nabız hesabınızdan
erişebilirsiniz.
15.02.2021
18.01.2021
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İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz
tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak
cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS
ve e-Nabız hesabınız üzerinden
randevunuzu kontrol edebilir veya
değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması
ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik
aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.

