King County'de COVID-19
Aşısı Olmak
Artık bizi COVID-19'dan koruyacak güvenli ve etkili aşılarımız var.
COVID-19 aşıları ücretsizdir ve sağlık sigortası, vatandaşlık veya göçmenlik
statüsüne bağlı olmaksızın aşılardan faydalanılabilir.
Doktorunuza/sağlığınızla ilgilenen uzmana kaç doza ihtiyacınız
olduğunu sorunuz. Tam anlamıyla etkili olabilmesi için Moderna ve Pfizer
aşılarını üç-dört hafta aralıkla iki doz halinde olmak gerekirken, Johnson&Johnson
aşısını tek doz olmak yeterli gelmektedir.
COVID-19 aşıları güvenli ve son derece etkilidir. Tüm COVID-19 aşılarının
kullanılmadan önce çok titiz testlerden ve değerlendirmelerden geçmeleri
gerekmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) acil durumlar için aşı
kullanımına izin vermiş ve sağlık güvenliği yaratacak kaygı verici sorunlara
rastlamamıştır. Bağımsız uzmanlar güvenli ve tesirli olma konusunda yüksek
standartlara uyulduğunu teyit etmektedir.
Yan etkiler görebilirsiniz. Rutin olarak yapılan diğer aşılarda olduğu gibi, aşı
yapıldıktan sonra kolunuzda ağrı, ateş, başağrısı ve halsizlik olabilir. Bunlar
vücudunuzun bağışıklık sisteminin koruma oluşturduğunun işaretleridir.
Aşı olduktan sonra ne yapmanız gerektiğini öğreniniz. Tümüyle
aşılandıktan sonra:
• Aşıları tamamlanmış diğer kişilerle kapalı ortamlarda (kalabalıklar ve
kamuya açık yerler haricinde) maskesiz olarak biraraya gelebilirsiniz.
• COVID testi olmadan seyahat edebilirsiniz.
Ancak COVID-19'un yayılmasını önlemede aşının ne kadar etkili olduğunu halen
öğrenme aşamasındayız. Büyük kalabalıklar halinde toplanmaktan kaçınınız. Risk
grubunda olan aşısız kişilerle birlikteyken maske takınız ve aranıza en az 2 metre
(6 fit/ayak) mesafe bulundurunuz. Daha fazla bilgi için
KingCounty.gov/aftervaccine (sayfa 2) adresini ziyaret ediniz.
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NASIL AŞILANACAKSINIZ
12 yaş ve üstü herkes aşı olabilir. 12-17 yaş aralığındaysanız sadece Pfizer aşısı
olabilirsiniz. Randevu almak için seçenekler:

1) King County'de aşı yapan yerlerden birini listemizden seçiniz. Birçok
yer randevu talep etmemektedir! Kingcounty.gov/vaccine adresine
gidiniz veya akıllı telefonunuzun kamerasına şu kare kodu okutunuz:

2) Washington Eyaleti Konum Belirleyicisini (Washington State Vaccine
Locator) kullanarak bir eczane veya başka bir aşı merkezi bulabilirsiniz
(üst sağ köşesinde aşağıya açılan menüden istediğiniz dili
seçebilirsiniz): VaccineLocator.doh.wa.govFind
3) Telefonla aşı randevusu almak için yardıma mı ihtiyacınız var? King
County COVID-19 Çağrı Merkezi'ni 206-477-3977 numaralı telefondan
8:00-19:00 saatleri arasında her gün arayabilirsiniz. Çevirmenler
mevcuttur - bağlandığınızda, ihtiyacınız olan dili belirtiniz
Daha fazla bilgi için KingCounty.gov/vaccine adresine gidiniz.

AŞI RANDEVUNUZA ULAŞIMINIZ
• Telefonla yardım için Koordineli Aşı Ulaşım Yardım Hattı'nı (Coordinated
Vaccine Transportation Helpline) 425-943-6706 numaralı telefondan
Pazartesi-Cuma günleri 8:30-16:00 arasında arayabilirsiniz. Tercüme
hizmeti için 5'i tuşlayınız. Ayrıca sesli mesaj bırakarak sizi geri aramalarını da
sağlayabilirsiniz. Ulaşım yardımından faydalanabilmek için randevu
saatinizden en az 60 dakika önce arayınız.
• Birden fazla kişiye ulaşım hizmeti gerekiyorsa bit.ly/vaxride adresini ziyaret
ediniz (Websitesi sadece İngilizce'dir).
• Yaşlılar, engelliler, Medicaid'den faydalananlar ve eski muharipler/gaziler için
olanlar dahil olmak üzere çeşitli ulaşım seçenekleri hakkında bilgi için
FindARide.org/COVID adresini ziyaret ediniz.

