6 aylık ile 4 yaş arasındaki
bazı çocuklar için
COVID-19 aşılama önerisi
7 Eylül 2022
Avustralya'nın aşılama uzmanları olan Australian Technical Advisory Group on Immunisation,
bağışıklığı ileri derecede baskılanmış, engelli ve COVID-19'u ağır geçirme riskini artıran karmaşık
ve/veya çoklu sağlık sorunu olan 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19 aşısı olmalarını
öneriyor.
Bu öneriye aşağıdaki veya benzer sorunları olan çocuklar dahildir:
•
•
•
•
•
•
•

Halihazırda kanser veya bağışıklık bastırma tedavisi alanlar dahil ileri derecede birincil veya
ikincil bağışıklık yetmezliği olanlar;
Kemik iliği veya kök hücre nakli yapılanlar veya kimerik antijen t-hücresi (CAR-T) tedavisi
alanlar;
Doğuştan gelen karmaşık kalp hastalığı olanlar;
Yapısal hava yolu anormalliği ya da kronik akciğer hastalığı olanlar;
Tip 1 diyabeti olanlar;
Kronik nörolojik veya nöromasküler sorunları olanlar veya
İleri derece serebral palsi ya da Down Sendromu (Trisomi 21) gibi gündelik yaşam
aktivitelerinde sık sık yardıma ihtiyaç duyan engeli olanlar.

Bu çocukların COVID-19 nedeniyle ileri derecede hastalanma riski daha yüksektir. COVID-19 aşısı
olmaları bu riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Aşı olabilecekler listesinde yer almayan 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19
nedeniyle ileri derecede hastalanma riskleri çok düşüktür. Şimdilik bu çocukların COVID-19 aşısı
olmaları önerilmemektedir.
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6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocuklar hangi aşıyı olacak?
6 aylık ile 4 yaş aralığında olup gerekli şartları karşılayan çocukların 8 hafta arayla 2 doz
COVID-19 aşısı olmaları önerilmektedir. Bağışıklığı ileri derecede baskılanmış bazı çocuklar 3
doza ihtiyaç duyabilir. Bu yaş aralığındaki çocuklar Spikevax (Moderna) aşısı vurulabileceklerdir.
5 yaş ve üstü çocuklar hangi aşıları vurulabilir?
5 yaş ve üstü tüm çocuklar şimdi COVID-19 aşısı vurulabilir.
5 yaş ve üstü çocuklar Moderna ya da Pfizer COVID-19 aşısı olabilir. 5 yaş ve üstü çocukların 8
hafta arayla 2 doz COVID-19 aşısı vurulmaları önerilir. Bağışıklığı ileri derece baskılanmış olan
bazı çocukların 3 doza ihtiyacı olabilir.
5 yaş ve üstü çocukların her iki dozunda da aynı aşı markası vurulmaları tercih edilir.
COVID-19 aşıları ve diğer aşılar
Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ateş gibi yan etkilerin riskini en aza
indirmek için 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocukların COVID-19 aşıları ile diğer aşılar arasında 7 ila
14 gün beklemelerini önermektedir. Bununla beraber, uzak bölgelerdeki sosyal yardım programları
gibi durumlarda ayrı zamanlarda yapılmalarında zorluk olacaksa COVID-19 aşısı diğer aşılarla aynı
zamanda yapılabilir.
Çocuğunuz COVID-19 geçirdiyse
Çocuğunuzun COVID-19 testi pozitif çıkarsa COVID-19 aşısı olabilmesi için testten sonra 3 ay
beklemesi gerekir. Çocuğunuz aşı olabilecekler listesindeyse sonraki planlanan COVID-19 aşısı 3
aylık süre geçtikten sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. Çocuğunuz yine de kendisi
için önerilen tüm dozları vurulmalıdır.
Çocuğumun aşı olması için ne zaman randevu alabilirim?
Bu yaş grubunda olup gerekli şartları karşılayan çocuklar için Aşı Kliniği Bulucu üzerinden
randevular açılmıştır: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Aşı sağlayıcılar yeni randevular eklemeye devam edeceği için düzenli olarak kontrol edin.
Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için www.health.gov.au adresine gidin ya da 1800 020 080 numaralı
telefondan Ulusal Koronavirüs Yardım hattını arayın. Ücretsiz tercüme hizmetleri için 8'i
tuşlayın.
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