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Zaten COVID-19 geçirdim. Yine de aşı yaptırmam gerekir mi?
Evet. Önceki enfeksiyondan kaynaklanan bağışıklık uzun sürmeyebilir.
COVID-19’a tekrar yakalanabilirsiniz. Daha iyi korunma için iki doz aşı
yaptırın.

Hangi aşı daha iyi?
Health Canada tarafından onaylanan tüm COVID-19 Aşıları,
COVID-19’dan kaynaklanan ciddi hastalıkları önler.

mRNA aşıları birbirinin yerine kullanılabilir mi?
Her iki mRNA aşısı da (Moderna ve Pfizer) benzer bir teknoloji kullanır
ve aşıların karıştırılması güvenlidir. Daha iyi ve daha uzun süreli koruma
için iki doz aşı olunması önemlidir.

Otoimmün hastalığım ve/veya başka sağlık sorunlarım varsa
aşı yaptırmam güvenli midir?
Evet. Kalp hastalığı, astım, diyabet, romatizma, kanser ve organ nakli
gibi çeşitli rahatsızlıklara sahip kişilere milyonlarca doz COVID-19 aşısı
yapılmıştır. Aşı COVID-19'un neden olduğu ciddi hastalıklara karşı
koruma sağlar. Sorunuz varsa sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşun.

Alerjisi olan kişiler için aşı güvenli midir?
COVID-19 aşısı yumurta, jelatin, koruyucu madde veya antibiyotik
içermez. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, sizin için güvenli olduğundan
emin olmak üzere aşı bileşenlerini sizinle birlikte gözden geçirecektir.
Aşı olduktan sonra, herhangi bir reaksiyon için en az 15 dakika
boyunca izleneceksiniz. Her türlü reaksiyon hemen tedavi edilebilir.
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Aşının yan etkileri var mı?
Bazı kişilerde baş ağrısı, ateş, titreme veya enjeksiyon yerinde ağrı gibi hafif
yan etkiler olabilir. Yan etkiler ikinci dozdan sonra daha yaygındır.
Reaksiyonlar 1 ile 3 gün arasında sürebilir. Aşı olduktan sonra semptomları
hafifletmek için reçetesiz satılan ilaçlar alabilirsiniz.

Uyuşturucu veya alkol kullanıyorsam aşı yaptırmak güvenli mi?
Evet. Uyuşturucu veya alkol kullanıyorsanız aşıyı yaptırmanız güvenlidir.

İki doz aşıdan sonra "normal" aktivitelere dönebilir miyim?
İkinci doz COVID-19 aşısından 2 hafta sonra tam olarak aşılanmış kabul
edilirsiniz. Daha fazla kişi tam olarak aşılanana kadar, diğerlerinden en az 2
metre mesafeyi korumaya devam edin, halka açık kapalı mekanlarda veya
açık havada mesafenizi koruyamadığınız durumlarda maske takın ve
ellerinizi yıkayın.

Aşı yaptırmanın faydaları nelerdir?
Daha fazla insan aşılandıkça COVID-19 vakaları azalır, bu nedenle bazı halk
sağlığı önlemleri kaldırılabilir ve işletmeler yeniden açılabilir. Bu, aşağıdakileri
de içeren keyif aldığımız etkinliklerin çoğuna geri dönebileceğimiz anlamına
gelir:
o Hassas aile üyelerini veya arkadaşlarını gönül rahatlığıyla ziyaret etmek
o Seyahat etmek
o Sanat, eğlence veya spor etkinliklerine katılmak
Aşı olmak aynı zamanda sağlık sistemimizdeki yükü de azaltır, böylece
ameliyatlar ve diğer tedaviler devam edebilir.
Daha fazla bilgi için toronto.ca/COVID19 sayfasını ziyaret edin veya 416-338-7600
numaralı telefondan Toronto Public Health’i arayın.

