
Vertaling uit het Nederlands naar het Turks van FAQ stad Antwerpen 

Aşılar: Davetiye ve Randevu Alma  

(13/07/2021 tarihine kadar olan düzenlemeler) 

 

Davetiye ve aşı olmak için randevu alma  

 

Size mektup, e-mail ve sms yoluyla şahsınıza ait davet gönderilir. Her 2 aşınız 

için kendiniz 2 randevu yapmalısınız. 

Davetiniz içerisinde aşıyı nerde yaptırmanız gerektiği yazacaktır. Antwerpen, 

Borsbeek, Schoten, Stabroek ve Wommelgem belediyelerindeki vatandaşlar için bu 

yer: vaccinatiedorp VacCovid op Spoor Oost in Borgerhout. 

Davetiyenizi 2’nci aşınızı yaptırıncaya kadar saklayın. Nedenini 'Vaccinatiedorp 

VacCovid' > 'VacCovid ligt in een lage-emissiezone' adlı sayfada okuyabilirsiniz. 

Randevuyu nasıl almalısınız 

Davetiyede bunu nasıl yapmanız gerektiği yazıyor. Burada da bunu açıklayacağız. 

Değişik yöntemler bulunuyor: 

www.laatjevaccineren.be/registratie yoluyla 

● Kayıt şifrenizi girin  

● Aşınızı yaptırmak için 2 farklı gün seçin  

QR-şifresi ile 

QR okuyuculu akıllı telefonunuz mu var?  

● Mektubun üçüncü sayfasındaki QR-şifresini okutun.  

QR-şifresi kare şekil içerisindeki beyaz ve siyah noktaların olduğu şekildir. 

Sayfanın tam ortasında bulunur ve altında ‘Scan onderstaande QR-code met je 

smartphone om een afspraak te maken’ yazar.  

● Otomatikman gerekli web sayfasına bağlanırsınız ve randevunuzu 

yapabilirsiniz. 

iPhone için bir uygulama indirmenize gerek yok. Kameranızı açarsınız ve QR-şifresine 

doğru tutarsınız. Bu şekilde gerekli web sayfasına bağlanırsınız. 

Anroidli cihazlarda ise genelde QR-okuyucu uygulaması indirmeniz gerekir.  
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Bunu yapamadınız ve yardım edecek kimse bulamadınız mı?  

O halde yerel korona hattını arayın: tel. 03 435 95 55 açılış saatlerine bakın: bekijk de 

openingsuren. Yoğunluktan dolayı yardım almanız için bir süre beklemeniz gerekebilir.  

Ya da fiziksel olarak yardım bürolarından birine uğrayın: fysieke helpdesks. 

2’nci aşının zamanı 

1’inci aşınız için mi randevu alıyorsunuz? 1’inci ile 2’nci aşının arasındaki süre, aşının 

türüne göre değişir.  

● Pfizer: 21-50 gün  

● AstraZeneca:  

○ Davetiye 17 Mayıs 2021’den sonra gönderilmişse: 51 gün 

○ Davetiye 17 Mayıs 2021’den önce gönderilmişse: 89 gün 

● Moderna: 26-43 gün  

Dikkat: Johnson & Johnson aşısı 1 defada vuruluyor. 

Sahte davetiyelere dikkat edin 

Aşı herkese ücretsiz vurulacak, yani:  

● para havalesi yapmayın 

● banka bilgilerinizi paylaşmayın 

Sahte davetiyeleri şu şekilde tanırsınız: 

● Kişisel davetiniz her zaman postayla da gönderilir. Bu yüzden sadece sms veya 

e-mail gönderilirse dikkat edin.  

● Sadece yerel hükümetler davet gönderir (Flaman, Walon ve Brüksel bölgeleri). 

Aşı üreticisinden davet aldığınızda bu sahtedir.  

● Aşı daveti her zaman isme gelir. 

● E-mailler her zaman cov19-vaccin@doclr.be adresinden gönderilir.  

● Sms’ler her zaman 8811 numarasından gönderilir. 

safeonweb.be websayfasında sahte davetleri tanımak için daha fazla bilgi 

bulabilirsiniz.  

Sahte veya şüphe uyandırıcı bir davet mi aldınız? Bunu bize buradan bildirin: 

verdacht@safeonweb.be. 

Aşı yapma sıralaması 

Herkese aynı anda aşı yapılamaz.  
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Bu sebeple size başkasından önce veya sonra davet gönderilebilir. Ama herkesin aşı 

yaptırabilmesi için imkân tanınacak.  

Bilimsel tavsiye sonucunda şu gruplara aşı önceliği tanınacak: 

● Woonzorgcentra’da ikamet edenler 

● Sağlık çalışanları 

● Yaşlılar  

● Kronik hastalığı olanlar 

Daha sonra halkın geri kalanına aşı yapılacak.  

Aşı sıralamasıyla ilgili daha fazla bilgiyi burada okuyabilirsiniz:  volgorde van 

vaccineren. 

QVAX yedek aşı listesi 

Korona aşısı yaptırmak için yedek listeye alınmak isterseniz www.qvax.be adlı web 

sitesi üzerinden kaydınızı yaptırın. 

Şu anda insanların çoğu aşı için VacCovid üzerinden verilen randevulara geliyorlar. Bu 

nedenle QVAX-yedek listesinden aşı yaptırmak için az miktarda aşı kalıyor. Yine de fazla aşı 

kalırsa kaydolan insanlar yaşlarına göre davet ediliyorlar. 

  

Aşılar arasında tercih yapmak 

Hangi aşıyı yaptıracağınızı kendiniz seçemezsiniz. Sizin adınıza bir şifre üretilir ve bu 

şifre size uygun aşı türüne bağlantılı olur.  

2’nci aşınızda da birinci dozunu vurulduğunuz aşı uygulanır. Aşı merkezlerinde 

herkese birinci ve ikinci aşıda aynı tür aşıyı uygulayacak miktarda aşı türü mevcuttur. 

Tüm aşılar Vaccinnet’te isim ve lot numarası altında kayıtlıdır. Bu şekilde ikinci doz 

aşınız da doğru uygulanır. 

  

Daha geniş bilgi 

● Laatjevaccineren.be 

● VacCovid Aşı Köyündeki aşılarla ilgili pratik bilgi için: vaccovid.be.  

● Önlemler, testler ve aşılar için: www.antwerpen.be/corona. 

● De laatste maatregelen van het Overlegcomité en Stad Antwerpen [Ulusal 

Güvenlik Kurulu ve Anvers Belediyesi’nin tarafından alınan son önlemler]. 
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