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Beni koruyor.
Omikrona karşı da.
Omikron dalgası Almanya’yı sardı. Verilerin de gösterdiği
gibi; yapılan her aşının faydası oluyor. Omikrona karşı da
faydası var. Daha birinci doz aşı bile, hastalığın ağır
seyretmesine karşı koruma sağlıyor. Hatırlatma dozu ise,
koruyucu etkiyi bir kat daha artırıyor. Üçüncü dozun
faydası var.

Ailemi, büyükannemle büyükbabamı, arkadaşlarımı koruyor ayrıca korumaya muhtaç herkesi.
Özellikle üçüncü doz aşısını yaptıranlar, aşılanmamış kişi
lere oranla hastalığı başkalarına daha ender bulaştırı
yor. Böylece aşıyla sadece kendinizi değil, aksine ailenizi,
arkadaş çevrenizi ve iş arkadaşlarınızı korursunuz. Ayrıca
aşılandığınızda, aşı yaptırmaları mümkün olmayan veya bir
başka alt hastalığı nedeniyle aşının koruma sağlayama
dığı, kısacası özel korumaya muhtaç kişileri de korursunuz.

Güvenli aşı maddeleri.
Vücudumuz, günümüzde kullanım onayı almış olan
aşı maddelerini, kısa süre içinde tekrar atar. Geldiğimiz
noktada, sadece Almanya’da yaklaşık 160 milyon doz
korona aşısı uygulandı. Bütün dünyada uygulanan aşı
sayısı ise milyarlarla ifade ediliyor. Bütün bu uygula
malarda istenmeyen yan etkiler, son derece ender olarak
ortaya çıktı. Uzun süreli etkileri ise karşılaştığımız bir
durum değil. Bugüne dek kullanım onayı almış başka
hiçbir aşı maddesi hakkında bu kadar kısa sürede,
Covid 19 aşı maddesindeki kadar bilimsel incelemeler
gerçekleştirilmedi.
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Aşı yaptırmak, korona ile kıyaslandığında çok daha az risklidir.

Her yaştan kişiye
doğru aşı maddesi.

Koruyucu korona aşısı yaptırdıktan sonra, ağır yan etki
lerin ortaya çıkması çok ender görülen bir durumdur
(10.000 kişide bir vakanın altında). Buna karşılık, korona
ile enfekte olmanız durumunda ağır ve uzun süre sey
reden bir hastalığa yakalanma riskiniz çok daha büyük.

12 yaş ve üstü herkese aşılanması, aynı zamanda üçüncü
doz hatırlatma aşısı yaptırması tavsiye ediliyor. Aynı
zamanda, beş yaşından itibaren çocukların da aşılanması
mümkün. Aşı maddeleri, etkinlikleri ve güvenlikleri
açısından sürekli inceleniyor. Moderna ve Biontech gibi
mRNA aşı maddesiyle Johnson & Johnson tarafından
üretilen vektör aşı maddesinin yanı sıra, şimdi Novavax
tarafından üretilen yeni bir aşı maddesi türü, 18 yaşının
üzerindekiler için kullanıma sunulacak. İnaktif olarak
bilinen “ölü aşı maddesi” uygulamayı tercih edenler için
şimdi bu tür bir aşı maddesi de kullanımda.

Uzun süre beklemeden, ücret
ödemeden, kimlik göstermeden.
Aşılanmak çok kolay. Pasaport, sağlık sigortası kartı
ibraz etmeniz gerekmiyor, ayrıca ücret de ödemiyorsunuz.
Örneğin bir aşı merkezi, muayenehane, işletme ve bazı
özel etkinlikler gibi birçok yerde uzun süre beklemek
zorunda kalmadan aşılanabilir, ayrıca hatırlatma aşınızı
yaptırabilirsiniz. Ve elbette yakınınızdaki eczanede de.

Okulda, restoranda ve
sinemada - her alanda
normalleşmeyi mümkün kılar.
Koruyucu korona aşısıyla günlük yaşamımız kolaylaşıyor.
İster restoran veya birahane olsun, isterse alışverişte,
sinemada veya okulda: Aşılama sayesinde etkinlikler daha
güvenlidir ve koruyucu önlemler gevşetilebilir. Ayrıca
üçüncü doz aşısını yaptıranlar veya kısa bir süre önce
aşılanmış olanlar karantinaya girmek zorunda değildir.

