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COVID-19 aşısı ne şekilde çalışır? 

• Aşı, çocuğunuzun vücuduna, virüsü bulup, ona karşı savaşmayı öğretir.
• Aşı, çocuğunuzun hastalanıp, hastahaneye gitme gereksinimi ve hayatını kaybetmesini

durdurur.
• Aşı, virüsün, başka insanlara yayılmasını önler.

COVID-19 aşısı güvenli mi? 
• Aşı, Health Canada tarafından onaylanmıştır.
• Aşı, güvenli ve etkilidir.
• Aşı, çocuğunuza, virus zerk etmez (bulaştırmaz).

Aşı çocuğunuza ne şekilde yardımcı olur? 
• Aşı, çocuğunuzun okulda kalmasına ve zevk aldığı şeyleri yapmaya devam etmesine yardımcı

olur. Bu durum, çocuğunuzun, fiziksel ve ruhsal sağlığına yardımcı olacaktır.
• Aşı, çocuğunuzu, ailenizi ve toplumu korur.

Aşı’nın ne gibi yan etkileri vardır? 
• Bazı çocuklarda yan etkiler görülebilir:

o Ağrı, kızarıklık ve şişme (iğnenin yapıldığı bölgede)
o Başağrısı
o Halsizlik
o Kas veya eklem ağrısı
o Sıcak hissletme veya üşüme

Aşı’nın çocuğumun fertilitesine etkisi nedir? 
• Aşı, bir kimsenin, çocuk sahibi olabilmesini etkilemez.
• Aşı, bir kimsenin, genlerini (DNA) etkilemez.

E[er çocuğum COVID-19 geçirmişse, hala aşı olmalı mı? 
• Evet, tabii bağışıklığı olan kimseler aşı olmalıdır.
• Aşı, bir kimsenin, virüse karşı mücadele gücünü arttırır. Aşı 

güvenli ve 
etkilidir.

Aşı, COVID 19’e karşı bir kademe daha fazla korumaktadır.
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11 yaşındakiler, çocuk dozu mu almalıdırlar? Yoksa, yetişkin dozu alabilmek için, 12 yaşına 
girmeyi mi beklemeliler? 

• 11 yaşında olanlar, bir an evvel korunabilmek için, çocuk dozu almalıdırlar.

İri cüsseli çocuklar get an adult dose? 
• Aşı, çocuğun cüssesine göre değil, yaşına göre verilmektedir.

Çocuğum ne zaman grip aşısı olabilir? 
• Eğer mümkünse, çocuğunuz, COVID-19 aşısından 14 gün önce, ya da 14 gün sonraki

zamanda grip aşısı olmalıdır.
• Aşı, 14 gün içinde güvenli olarak verilebilir, ancak hangi aşının, ne gibi yan etkileri olduğu veya

yaptığı bilinemez.
Çocuğumu, bu aşıya hazırlayabilmek için, nereden, daha fazla bilgi edinebilirim? 

• SickKids CARD System Learning Hub: www.Aboutkidshealth.ca/card
• SickKids’de bir sıhhat görevlisi ile görüşmek isterseniz: Randevu almak için, www.sickkids.ca/

vaccineconsult adresini ziyaret ediniz.

Çocuğumun aşısını, nerede yaptırabilirim ? 
• Visit www.regionofwaterloo.ca/getavaccine ziyaret ediniz veya kliniklerimizden

birinden randevu alabilmek için, yandaki QR kodunu kullanınız.
• Ayrıca, aşı, bir çok eczanede de sunulmaktadır.
• Bazı aile doktorları da, hastalarına, aşı sunmaktadırlar.

Çocuğumu, ne şekilde, COVID-19 den koruyabilirim? 
• Lütfen çocuğunuza aşı yaptırınız.
• Halk sağlığı (public health) önerilerini takibediniz, çocukların yapması gerekenler:

o Ellerini yıkamak,
o Kapalı alanlarda maske kullanmak,
o Mümkün olduğunda, aradaki fiziki mesafeyi sağlamak, ve
o Kalabalık ortamlardan kaçınmak
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