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Aşılama öncesi
önemli bilgiler
Aşılandıktan sonra ne
yapmalıyım?

Yan etki(ler) görülmesi
halinde ne yapmalıyım?

› U
 ygulanan aşıya göre, iki doz gerekli olabilir: Aşılama
merkezinde ikinci doz olmak üzere randevunuzun
olduğundan emin olunuz. Aşının yüksek bir oranda
etkinliğini garanti etmek için süre önemlidir.

› Aşılar diğer tüm ilaçlar gibi yan etkilere yol açabilir.

› B
 ağışıklık tam bir aşılama gerçekleştirildikten sonra
ilk haftalar içerisinde gelişmektedir. Dolayısıyla
COVID-19’a karşı hemen koruma altında değilsiniz!

› En sıkça rapor edilen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır:
enjeksiyon yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, vücut
ağrısı, ürperme, eklem ağrıları ve ateş.

› H
 ala çevrenizdekilere COVID-19’u bulaştırma
olanağı bulunmaktadır. Koruyucu davranışları
uygulamaya devam ediniz.

› Bir veya birden fazla yan etki yaşıyorsanız, bundan
hekiminize veya eczacınıza bahsediniz. Bu size
uygulanan aşı ile bağlantısı olduğundan şüphe ettiğiniz
her türlü yan etki için geçerlidir. Söz konusu yan
etkileri ayrıca ulusal beyan sistemi aracılığıyla
beyan edebilirsiniz: https://gd.lu/3DL2gh

› A
 şılanmış olsanız bile, Geniş Kapsamlı Teste
katılmaya devam ediniz.

› Aşı ile ilgili kullanma talimatlarıcovidvaccination.lu,
üzerindeInfoVAXX bölümünde mevcuttur.

Alışkanlıklarınızı değiştirmeyiniz,

önleyici davranışlara
uymaya devam ediniz.

Trombozlar
hakkında
bilgiler
Vaxzevria® (AstraZeneca) veya
Janssen (Johnson & Johnson) ile
aşılamayı takiben çok küçük bir
tromboz riski vardır.

Aşılamanın yol açmış
olduğu bir trombozun olası
belirtileri nelerdir?

Vaxzevria® veya Janssen aşısı ile
aşılanmış olan kişilerde düşük bir plak
oranı ile olağan dışı kan pıhtıları durumları
vardır.

› Göğüste ağrı

Bu tür bir yan etki riski çok düşüktür
fakat iyileşmeyi kolaylaştırmaya ve
komplikasyonları önlemeye yönelik olan
hızlı bir tıbbi tedaviden yararlanabilmek
için yine de olası belirtilere karşı temkinli
olmaya devam etmelisiniz.
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› Soluksuzluk
› Şişmiş bacaklar
› Israrcı abdominal ağrı (karın)
› Şiddetli ve inatçı baş ağrıları
veya görme bozukluğu gibi
nörolojik belirtiler
› Enjeksiyon yerinin ötesinde deri
altında minik kan lekeleri

Bu belirtileri fark edersem ne
yapmalıyım?
Enjeksiyonu takiben haftalar içinde
tarif edilen belirtilerden bir tanesine
sahipseniz ivedilikle acilde bir hekimin
görüşüne başvurmanız gerekir. Aile
hekiminiz ile irtibata geçiniz. Ayrıca
nöbetçi tıbbi hizmet ile de irtibata
geçebilirsiniz.
Acil durum halinde, 112‘yi arayınız.
Ayrıca https://gd.lu/3DL2gh ulusal
beyan sistemi aracılığı ile
istenmeyen yan etkileri
bildirebilirsiniz

