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Wittmund ilçesi için korona aşısına ilişkin bilgiler 

 

 

 

 

 

 

Koronavirüse karşı kimler aşı vurulabilir? 
7 Haziran 2021 itibarıyla Almanya’da ikamet eden 12 yaşından büyük herkes aşı vurulabilir. 12 

yaşın altındaki çocuklar için de yakında aşılama söz konusu olacaktır. 

Neden koronavirüse karşı aşı vurulmalıyım? 

 Aşı olduğunuz zaman kendinizi, ailenizi ve diğer herkesi enfeksiyona karşı korumuş 

olursunuz.  

 Ayrıca hayatımızın yeniden pandemi öncesindeki normal haline dönmesine katkı 

sağlayabilirsiniz.  

 Aşı vurulan kişiler için bazı avantajlar mevcuttur: Örneğin koronavirüs testi yaptırdığınızı 

göstermeniz gerekmez ve daha kolay seyahat edebilirsiniz. 

Aşılar tehlikeli mi? 
Aşılar uygunluk, güvenlilik ve etkinlik bakımından kapsamlı şekilde testlerden geçirilmiştir. Bu 

konuya ilişkin şüpheleriniz varsa aile hekiminizle konuşmalısınız. 

Aşı vurulmak zorunda mıyım? 
Aşılama isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Ancak Wittmund ilçesi, aşı vurulmanızı tavsiye 

etmektedir.  

Aşılama için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu? 
Aşı olmak ücretsizdir.  

Birçok dilde düzenlenmiş diğer bilgileri burada bulabilirsiniz: 

 

Daha fazla sorunuz varsa 0800 000837 numaralı telefondan Almanya Federal Sağlık Bakanlığının 

bilgilendirme servisini ücretsiz şekilde arayabilir ve İngilizce, Arapça, Türkçe ve Rusça dillerinde bilgi 

alabilirsiniz. 

TÜRKISCH
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Aşılama için nasıl kayıt yaptırabilirim? 

Kayıt yaptırmak için birkaç seçenek vardır: 

 … Aile hekiminizi arayıp bir aşı talebinde bulunabilirsiniz. Akabinde sizin için aşı mevcut 

olduğunda klinikte aşınızı vurulabilirsiniz. 

 

 … Wittmund ilçesindeki AWO göç danışmanlık kuruluşuna 

başvurabilirsiniz (Friedenstraße 16, Wittmund, telefon: 04462 6634,   

bilgi almak için: www.fh-wtm.de). 

 

 … Niedersachsen eyaletinin yardım hattını arayabilirsiniz. Ücretsiz telefon numarası: 

0800 9988665. Bağlanmak için birkaç defa aramanız gerekebilir. Çünkü birçok kişi bu 

numarayı aramaktadır. Bilgilerinizi verdikten sonra bekleme listesine alınırsınız. Yeterli aşı 

mevcut ise Esens aşı merkezinden randevu alabilirsiniz. 

 

 … Niedersachsen eyaletinin online aşı portalı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. İlgili 

internet sitesi: www.impfportal-niedersachsen.de. Buraya bilgilerinizi giriniz. Bunu yapmak 

için bir telefona ihtiyacınız olacak ve bu telefona mesaj gönderilecektir. Daha sonra 

doğrudan randevu seçebilir ya da bekleme listesine alınabilirsiniz. Posta ya da e-posta 

yoluyla doğrulama alırsınız. Yeterli aşı mevcut ise Esens aşı merkezinden randevu 

alabilirsiniz. 

İlçenin aşı merkezi neresidir? 

Wittmund ilçesinin aşı merkezi, Esens’deki bir hostelin içerisinde bulunmaktadır. Aşı yardım hattı 

ya da Niedersachsen eyaletinin aşı portalından kayıt yaptırdıktan sonra bu aşı merkezinde aşı 

olabilirsiniz. Adresi:  

DJH Jugendherberge Esens-Bensersiel 

Grashauser Flage 2 

26427 Esens 

 

Bu fırsatı değerlendirin! Koronavirüse karşı aşı olun!  

 

http://www.fh-wtm.de/
http://www.impfportal-niedersachsen.de/

