COVID-19 aşıları: sık
sorulan sorular
Bu bilgiler 2 Mayıs 2022 itibarıyla doğrudur.

COVID-19 aşılarını kimler vurulabilir?
Avustralya'daki 5 yaş ve üstü herkes COVID-19 aşısını ücretsiz olarak olabilir. Aşınızı bir
hükümet aşılama kliniğinde oluyorsanız Medicare kartına ihtiyacınız olmayacaktır https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/ adresindeki aşı kliniği bulucuyu kullanarak bir klinik bulabilir ve
COVID-19 aşısı randevusu alabilirsiniz.
COVID-19 aşılanmanızın güncel sayılabilmesi için yaş ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre önerilen
tüm dozları yaptırmış olmalısınız.
5 – 15 yaş grubundaki çocuklar aşağıdakileri yaptırmalıdır:
•
•

COVID-19 aşısının primer 1. ve 2. dozu
Bağışıklığı ileri derece kısıtlanmışsa primer 3. doz

16 yaş ve üstü herkes aşağıdakileri yaptırmalıdır:
•
•
•

COVID-19 aşısının primer 1. ve 2. dozu
Bağışıklığı ileri derece kısıtlanmışsa primer 3. doz
COVID-19 aşısı hatırlatma dozu

COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkmışsa sonraki COVID-19 aşı dozunuzu vurulmadan önce 3
ay beklemelisiniz.
Avustralya’da 4 aşının kullanımı onaylanmıştır: Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna),
Nuvaxovid (Novavax) ve Vaxzevria (AstraZeneca).
COVID-19 aşıları hakkında kendi dilinizde daha fazlasını okuyun:
1. Pfizer aşısı
2. AstraZeneca aşısı
3. Moderna aşısı
4. Novavax aşısı
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Neden COVID-19 aşısı olmalıyım?
COVID-19 çok ciddi bir hastalık olabilir. Toplumumuzda risk altındakiler için özellikle tehlikelidir.
Aşı olmak kendinizi ve toplumunuzu COVID-19 nedeniyle ileri derecede hasta olmaktan veya
ölmekten korumanın en iyi yollarından biridir.
Bulgular COVID-19 aşılarının virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
Aşı olarak virüsün yayılma hızını düşürebiliriz. Araştırmalar birisinin aşı olduktan sonra
COVID-19 nedeniyle hastalanması durumunda diğer kişileri hasta etme ihtimalinin aşı
olmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.

COVID-19 aşıları nasıl çalışır?
COVID-19 aşıları diğer aşılar gibi çalışır. Aşılar, size doğrudan hastalığı bulaştırmadan bir
kişinin vücudunun hastalığa neden olabilecek virüsleri tanımak ve onlarla savaşmak konusunda
eğitilmesine yardımcı olur. COVID-19 aşısı, vücudun COVID-19'a neden olan virüsü tanımasına
ve onunla savaşmasına yardımcı olur.

COVID-19 aşıları güvenli midir?
Therapeutic Goods Administration (Terapötik Ürünler İdaresi) (TGA) aşıların, ilaçların ve diğer
tıbbi ürünlerin Avustralya'da kullanımını düzenleyen ve onaylayan bilim adamları ve tıp
uzmanlarından oluşur. TGA, Avustralya'da kullanımını onaylamadan önce tüm COVID-19
aşılarını kalite, güvenlik ve etkinlik açısından kontrol eder. Tüm aşılar Avustralya'da aynı
süreçten geçer.
TGA'daki tıp uzmanları, güvenli olduklarından emin olmak için tüm aşıları sürekli olarak kontrol
etmektedir. Aşıların Avustralya'da kullanımı ancak değerlendirildikten ve onaylandıktan ve
aşının faydalarının her türlü riske baskın olduğu gösterildikten sonra onaylanır.

COVID-19 aşıları çok hızlı mı geliştirildi?
COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olacak şekilde geliştirilmiştir. Hızlı bir şekilde geliştirilmiş gibi
görünebilirler, ancak dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar pandeminin başlangıcından
itibaren COVID-19 aşılarını geliştirmek için her birlikte çok çalışıyorlar. Diğer aşılarla aynı süreç
izlenmekte olup hiçbir adım atlanmamıştır.
Güvenli ve etkili COVID-19 aşılarının hızlı geliştirilmesinde aşağıdakiler rol oynamıştır:
•
•
•
•

araştırma ve üretime yatırım için ayrılan büyük miktarlarda fon
geliştirmeyi hızlandıracak yeni teknolojilerin kullanılabilirliği ve
dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, bilim adamları ve üreticilerin birlikte
çalışmaları
Klinik çalışmaların ve onay sürecinin bazı aşamaları art arda değil aynı anda
gerçekleşmiştir.

Bu sayede aşılara mümkün olduğunca çabuk ulaşabildik.
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COVID-19 aşıları bizi nasıl korur?
COVID-19 aşıları vücudunuza COVID-19'a neden olan virüsü tanımayı ve onunla savaşmayı
öğretir. COVID-19 içermezler. Aşılar size COVID-19 bulaştıramaz. Aşılar, hastalığa neden
olmadan vücuttaki virüse karşı koruma sağlamanın güvenli bir yoludur.
Avustralya'da kullanımı onaylanan COVID-19 aşılarının ciddi hastalığa, hastaneye gitmeye ve
ölüme karşı korumada çok başarılı olduğu gösterilmiştir.
COVID-19 aşıları hakkında ve aşılamanın toplumu güvenli ve sağlıklı tutmanın neden önemli bir
parçası olduğu hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.

COVID-19 aşılarından hangi yan etkileri beklemeliyim?
Tüm aşıların bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve sadece birkaç gün
sürer.
Yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:
•
•
•
•

iğneden sonra kolda ağrı
ateş
kas ağrıları
baş ağrıları.

Aşılarınızı olduktan sonra herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa size aşıyı uygulayan
kliniğe veya doktorunuza başvurun.
Belirtileriniz ciddiyse sizi hastaneye götürecek bir ambülans için üç sıfırı (000) arayabilirsiniz.
İngilizce konuşmuyorsanız üç sıfırı (000) aradığınızda ‘ambulance’ diyerek ambülans isteyin ve
hatta kalın ve tercüman isteyin.
Üç sıfır (000) acil servis hattı Translating and Interpreting Service’ı (Yazılı ve Sözlü Çeviri
Hizmetleri) arar ve yılın her günü ve günün 24 saati açık bir öncelik hattı kullanarak sizi
tercümana bağlar.
Ciddi belirtiler aşağıdakileri içerebilir:
•
•
•
•

zor nefes alma
hırıltı
hızlı kalp atışı ve
kendinden geçme.

AstraZeneca aşısı ile çok nadir bir durum olan kanda pıhtılaşma ve kanda düşük trombosit
seviyeleri arasında bir bağlantı vardır. Bu konuda hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages

Çocuklar COVID-19 aşısı olabilir mi?
Avustralya’nın aşılama uzmanları olan Australian Technical Advisory Group on Immunisation
(Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu - ATAGI), 5 – 11 yaş grubundaki çocukların,
çocuklara yönelik Pfizer COVID-19 aşısı olabileceğini önermektedir. Çocuklara yönelik Pfizer
aşısının dozu, 12 yaş ve üstüne yapılanın üçte biridir.
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ATAGI 6 – 11 yaş grubundaki çocukların Moderna COVID-19 aşısı olabileceklerini
önermektedir. Çocuklara yönelik Moderna aşısının dozu, 12 yaş ve üstüne yapılanın yarısıdır.
12 yaş ve üstü çocuklar Pfizer veya Moderna COVID-19 aşılarının normal dozunu vurulabilirler.
Sizin ve aileniz için doğru olanı öğrenmek için doktorunuzla görüşün.

Hamile ve emziren kadınlar aşı olmalı mıdır?
Hamileyseniz, emziriyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Pfizer, Moderna veya
Novavax COVID-19 aşısı olmanız önerilir.
COVID-19'a yakalanırsanız siz ve doğmamış bebeğiniz tehlikeye girebilir. Bu durumda:
•
•
•

hastaneye gitme ihtiyacının ortaya çıkma riski daha yüksek olur
bebeğin erken doğma ve hastaneye gitme ihtiyacının ortaya çıkma riski biraz daha
yüksektir
ölü doğum riski biraz daha yüksektir.

Hamileliğin herhangi bir aşamasında COVID-19 aşısı olmak bu riskleri azaltmanın en iyi
yoludur.
Pfizer ve Moderna aşıları hakkında hamile ve emziren kadınlar için güvenli olduklarını gösteren
çok miktarda gerçek dünya verisi bulunmaktadır.
Novavax aşısının hamile veya emziren kadınlar için güvenli olduğuna ilişkin hiçbir klinik veri
yoktur. Ancak, canlı aşı olmadığından hamilelikte Novavax vurulmaya ilişkin halihazırda hiçbir
güvenlik endişesi yoktur. Novavax aşısının hamile ve emziren kadınlar için güvenliliği
izlenmektedir.
Emziriyorsanız ve Pfizer, Moderna veya Novavax aşısına erişemiyorsanız sizin için
aşılanmanın faydalarının risklerine baskın gelmesi durumunda AstraZeneca aşısı olmayı
değerlendirebilirsiniz. Hangi aşıyı olursanız olun herhangi bir anda bebeğinizi emzirmeyi
bırakmanız gerekmez.
Hamilelikte ya da emzirirken COVID-19 aşılarının güvenliği hakkında daha fazla bilgi için
doktorunuzla konuşun. Daha fazla bilgi için:
www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages

COVID-19 aşıları yetişkinlerde kısırlığa ya da ileride çocuklarda kısırlığa yol
açabilir mi?
COVID-19 aşılarının erkeklerde ya da kadınlarda kısırlığa ya da infertiliteye yol açtığını
gösteren bilimsel bir delil yoktur.
Ayrıca, COVID-19 aşılarının çocuklarda ileride kısırlığa yol açtığını gösteren bilimsel bir delil
yoktur.
TGA, güvenli ve etkili olmadıkça bir aşının Avustralya'da kullanımını onaylamaz. Yani, TGA
erkek ya da kadınların doğurganlığını/fertilitesini etkileyen bir aşıyı onaylamaz. Yapılan
çalışmalarda TGA tarafından onaylamış herhangi bir COVID-19 aşısının kısırlık yan etkisinin
olduğu bulunmamıştır.
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COVID-19 aşısından kaç doz vurulmam gerekiyor?
ATAGI'deki tıp uzmanları primer COVID-19 aşısı aşamanız için en iyi davranışın aynı aşının 2
dozunu vurulmak olduğunu söylüyorlar. TGA'nın onayı da bu şekildedir.
Aşınızı yapan kişi size hangi aşının vurulduğunu ve ikinci randevunuzu ne zaman almanız
gerektiğini söyleyecektir.
COVID-19 aşılanmanızın güncel sayılabilmesi için yaş ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre önerilen
tüm dozları yaptırmış olmalısınız.
Buna bağışıklığı baskılanmış olanlara yönelik üçüncü primer doz ve 16 yaş ve üstü herkese
yönelik bir hatırlatma dozu dahildir.
İlk hatırlatma dozunuzun üzerinden en az 4 ay geçmişse ve aşağıdaki şartları taşıyorsanız
COVID-19 aşısı kış dozu vurulmalısınız:
•
•
•
•

65 yaş ve üstü kişiler
bir yaşlı bakımevinde kalanlar
bağışıklığınız ileri derecede baskılanmışsa
Aboriginal veya Torres Strait Islander halkından olup ve yaşı 50 ve üstü olanlar.

Üçüncü doz ile hatırlatma dozu arasındaki fark nedir?
COVID-19 aşılanmalarının güncel kalması için bağışıklığı ileri derecede baskılanmış 5 yaş ve
üstü kişiler COVID-19 aşısının üçüncü dozunu vurulmalıdır. Bunun nedeni, bağışıklığı ileri
derecede baskılanmış kişilerin COVID-19 sebebiyle ileri derecede hastalanma riskinin daha
büyük olması ve virüsten en iyi şekilde korunabilmeleri için üçüncü doza ihtiyaç duymalarıdır.
Bağışıklığınız ileri derecede baskılanmışsa ikinci dozunuzdan 2 ila 6 ay sonra üçüncü
dozunuzu vurulmalısınız. Üçüncü dozu yaptırmanızın gerekip gerekmediğinden emin değilseniz
sizin için en iyi tercihi öğrenmek için doktorunuzla konuşun.
Hatırlatma dozu bağışıklığı ileri derecede baskılanmış kişiler için önerilmekle beraber, yalnızca
toplam 3 doz vurulanlar aşısı tam olarak kabul edilecektir.
Hatırlatma dozları COVID-19 aşılarının primer aşamasını tamamlamış 16 yaş ve üstü herkese
güncel aşılanma durumlarını korumaları için önerilmektedir. COVID-19 aşılarının sağladığı
bağışıklık zamanla azaldığından hatırlatma dozları COVID-19 nedeniyle ileri derecede
hastalanmaktan veya ölmekten korunma derecenizi artırır. Hatırlatma dozu COVID-19’a karşı
daha uzun süre korunmanıza sağlamaya yardımcı olur.
Bağışıklığı ileri derecede baskılanmış 16 yaş ve üstü kişilerin üçüncü dozlarından 3 ay sonra
hatırlatma (dördüncü) dozu vurulmaları önerilir. Bu grup ilk hatırlatma dozlarından 4 ay sonra
ilave bir hatırlatma (beşinci) doz vurulacaklardır.

COVID-19 aşısı hatırlatma dozunu ne zaman yaptırmalıyım?
Hatırlatma dozu COVID-19’dan korunmanızı sürdürmeye yardımcı olur. COVID-19 aşılanma
durumunuzun güncelliğini korumak için aşağıdaki şartlarda hatırlatma dozu yaptırmalısınız:
•
•

yaşınız 16 veya üstüyse
COVID-19 aşılamanızın primer aşamasını en az 3 ay önce tamamladıysanız
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COVID-19 aşılanmanızın primer aşamasının ardından en geç 6 ay içinde hatırlatma dozunuzu
vurulmalısınız.
Yaş veya sağlık durumunuz için önerilen zaman diliminde hatırlatma dozu yaptırmadıysanız
COVID-19 aşılanmanız artık güncel kabul edilmeyecek ve bunun yerine olarak ‘günü geçmiş’
olarak değerlendirileceksiniz.
‘Günü geçmiş’ aşı durumu, geçerli bir COVID-19 aşısı dijital sertifikası alamayacaksınız
demektir.
Hamile kadınlar ve 16 yaş ve üstü bağışıklığı baskılanmış kişiler de önerilen bu aynı zaman
diliminde hatırlatma dozu yaptırmalıdır.
Yaşınız 16 veya üstüyse hatırlatma dozu olarak Pfizer aşısı vurulabilirsiniz. Yaşınız 18 veya
üstüyse hatırlatma dozu olarak Pfizer ya da Moderna aşısı vurulabilirsiniz. İlk iki dozunuzda
hangi aşı markası vurulduğunuz fark etmez. Tıbbi nedenlerle Pfizer ya da Moderna aşısı
vurulamıyorsanız hatırlatma dozu olarak yalnızca AstraZeneca aşısı önerilmektedir. Şu an
hatırlatma dozları 5 – 15 yaş grubundakiler için önerilmemektedir.

Üçüncü dozum ya da hatırlatma dozum için randevu alabileceğim bir
COVID-19 kliniğini nasıl bulabilirim?
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/ adresindeki Vaccine Clinic Finder (Aşı Kliniği
Bulucu) aracını kullanarak ya da 1800 020 080’i arayıp ücretsiz tercüme hizmetleri için 8’i
tuşlayarak bir klinik bulabilir ve COVID-19 aşı randevusu alabilirsiniz.
Aşı randevunuzu almak hakkında doktorunuzla ya da anlaşmalı eczanelerle de konuşabilirsiniz.

Avustralya'da COVID-19 aşıları zorunlu mu?
COVID-19 aşısını olmak isteğe bağlıdır. İnsanlar COVID-19 aşısı olmaya ya da olmamaya
karar verebilir. COVID-19 aşılarını olmadığınız için hiçbir para cezası ödemezsiniz.
COVID-19 aşısı olmak yaşlı bakımevlerinde çalışanlar için zorunludur. Bazı eyalet ve bölgelerin
kendi aşılama zorunlulukları da mevcuttur. Sağlık durumlarından dolayı aşı olamayanlar için
istisnalar mevcuttur.

Yurt dışından gelen aşılardan birini vurulabilir miyim?
Avustralya'dakiler yalnızca Avustralya'da kullanımı TGA tarafından onaylanan COVID-19
aşılarını vurulabilirler. Bu aşıların diğer ülkelerde kullanımı da onaylanmış olabilir. Büyük
ihtimalle güvensiz ya da sahte olabileceğinden İnternet üzerinden COVID-19 aşısı satın almaya
çalışmamalı ve almamalısınız.

Aşımı olduktan sonra, COVID-19'un yayılmasını durdurmak için başka
önlemler almaya devam etmem gerekiyor mu?
Aşınızı olduktan sonra, COVID-19 'un yayılmasını durdurmak için güvenli uygulamalara devam
etmeniz önemini korumaktadır.
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Başkalarından 1,5 metre uzakta kalın, ellerinizi sabun ve su ile düzenli olarak yıkayın, hasta
olduğunuzda evde kalıp COVID-19 testi yaptırın ve gerektiğinde maske takın.

COVID-19 değişirse COVID-19 aşıları işe yarar mı?
Tüm virüsler zamanla değişir. Buna mutasyon denir. Bilimsel bulgular, COVID-19 aşılarının
COVID-19'un yeni mutasyonları nedeniyle ileri derecede hastalanmaktan korunmaya hâlâ
yardımcı olabildiğini göstermektedir. TGA, her zamanki onay ve izleme süreçlerinin bir parçası
olarak bu durumu yakından incelemeye devam etmektedir.
Gelecekte, COVID-19 aşılarının farklı COVID-19 mutasyonları için değiştirilmesi gerekebilir. Bu
durum grip aşılarında her yıl gerçekleşmektedir. Araştırmacılar ve aşı üreticileri bu konu
üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

COVID-19'a yakalananların yine de aşı olması gerekiyor mu?
COVID-19'u geçirip iyileştiyseniz ‘güncel’ COVID-19 aşılanma korumak için yine de sonraki
COVID-19 aşısı dozunuzu vurulmalısınız. COVID-19'a neden olan virüs yeni bir virüstür ve
uzmanlar enfeksiyondan sonra doğal bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmiyorlar. Yeniden
enfeksiyona karşı korunma büyük olasılıkla zamanla azalacaktır.
COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkmışsa sonraki COVID-19 aşı dozunuzu vurulmadan önce 3
ay beklemelisiniz.

Grip aşısı beni COVID-19'dan korur mu?
Hem influenza (grip) hem de COVID-19 bir virüstür ama aynı değillerdir. Grip aşısı, COVID-19'a
karşı bağışıklık veya ondan koruma sağlamaz.
COVID-19 aşısı da gribe karşı koruma sağlamaz. Hem grip hem de COVID-19 aşısı vurulmanız
önerilir. COVID-19 aşısıyla grip aşısıyla aynı gün vurulabilirsiniz.

COVID-19 aşıları genlerimi ya da DNA'mı değiştirecek mi?
Hayır, COVID-19 aşıları genlerinizi ya da DNA'nızı değiştirmez.
Yeni COVID-19 aşılarının bazılarında vücudunuza COVID-19'a karşı bir bağışıklık yanıtı
oluşturmasını söylemek için bir messenger (haberci) RNA (mRNA) parçası kullanılır. Bu aşılar
size COVID-19 bulaştırmaz.
DNA, mRNA aşılarındaki RNA'dan farklı türde bir moleküldür. mRNA'nın DNA'nızla bir ilgisi
yoktur ve vücudunuza girdikten kısa bir süre sonra parçalanır.

Aşı genlerimi ya da DNA'mı toplayacak mı?
Hayır. Aşı olduğunuzda vücudunuza, genellikle üst kolunuzdaki kasınızın içine girer.
Avustralya'daki COVID-19 aşıları iğneyle yapılmaktadır. Genler ve DNA, COVID-19 aşısı
yapılarak toplanmaz.
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COVID-19 aşıları beni İnternet'e bağlayacak mı?
Hayır, COVID-19 aşıları sizi İnternet'e bağlamaz ve bağlayamaz. Aşı tıbbi bir üründür ve dijital
değildir.

COVID-19 aşıları mikroçip veya izleme teknolojisi içeriyor mu?
COVID-19 aşılarının hiçbiri yazılım veya mikroçip içermez. İnsanları takip edemezler.

COVID-19 aşıları bana COVID-19 bulaştırabilir mi?
Avustralya'daki onaylanmış COVID-19 aşılarının hiçbiri COVID-19'a neden olan canlı virüsü
içermez. COVID-19 aşısı size COVID-19 bulaştıramaz ve aşı, virüs yaymanıza neden olmaz.
COVID-19 aşılarının ateş, kas ağrıları ve yorgunluk gibi bazı yan etkileri COVID-19 belirtileri
gibi görünebilir. Bu belirtiler aşıya karşı normal reaksiyonun bir parçasıdır. Bunlar, vücudun
COVID-19 virüsüne karşı koruma oluşturduğunun göstergesi olabilir.

COVID-19 aşıları hayvansal ürünler içeriyor mu?
Avustralya'da kullanımı onaylanmış COVID-19 aşıları hiçbir hayvansal, et veya yumurta ürünü
içermez.

İnanç önderleri COVID-19 aşıları hakkında ne düşünüyor?
Avustralya'da kullanımı onaylanan COVID-19 aşıları birçok inanç önderi tarafından uygun
bulunmuştur.
22 Aralık 2020'de Vatican (Vatikan), COVID-19 aşılarının kullanımını destekledi. Vatican'ın
bildirisini şu adresten okuyabilirsiniz:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201
221_nota-vaccini-anticovid_en.html
Australian Fatwa Council (Avustralya Fetva Konseyi), 13 Şubat 2021'de COVID-19 Aşısı
Fetvası yayınladı. Bu Fetva, güvenilir ve saygın Müslüman doktorlar ve tıp uzmanları ile
COVID-19 aşıları araştırıldıktan ve tartışıldıktan sonra yayınlandı. Bu Fetvada, Avustralya'nın
COVID-19 aşılarının İslam hukukuna göre uygun olduğu belirtilmiştir. Australian Fatwa
Council'in COVID-19 Aşısı Fetvasını şu adresten okuyabilirsiniz: https://www.anic.org.au/fatwacouncil/
Australian Islamic Medical Association (Avustralya İslami Tıp Derneği) 13 Ağustos 2021'de
COVID-19 aşıları hakkında bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı şu adresten okuyabilirsiniz:
https://aimamed.com.au/feature-content/

COVID-19 aşıları hakkında sorularım varsa kiminle iletişime geçebilirim?
COVID-19 aşıları hakkında birisiyle konuşmak isterseniz 1800 020 080 numaralı telefondan
National Coronavirus Helpline'ı (Ulusal Koronavirüs Yardım Hattı) arayın. Yardım hattı 7
gün 24 saat açıktır. Ücretsiz tercüme hizmetleri için 8’i tuşlayın.
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COVID-19 aşı randevusu almada yardım için 0481 611 382 numaralı EVA geri arama
hizmetlerine ‘Hey EVA’ kısa mesajını gönderin. EVA haftanın 7 günü sabah 7 akşam 10
saatleri (AEST) arasında hizmet vermektedir. National Coronavirus Helpline yardım hattından
eğitimli bir operatör planlanan zamanda sizi arayacak ve COVID-19 aşı randevunuzu almada
yardımcı olmak için (gerekirse) bir tercüman hazır olacaktır.
Sağlık Bakanlığının 63 dilde bilgi sunulan web sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages.
Doktorunuzla veya size en yakın sağlık uzmanıyla da konuşabilirsiniz.
Gelişmeleri Department of Health (Sağlık Bakanlığı) ya da Therapeutic Goods Administration
(Terapötik Ürünler İdaresi) gibi güvenilir ve resmi kaynaklardan takip etmek önemlidir.
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