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Corona'ya karşı olabildiğince çok insanı aşılamak, salgının kontrol altına alınması ve yeniden normal bir yaşam
sürmesine son derece önemli bir katkıdır.  Aşılar, 2020'nin sonundan beri dünya çapında mevcuttur. Berlin'de de
aşı merkezlerindeki binlerce kişi Aralık 2020'den bu yana kademeli olarak aşılarını alıyor.  Aşı herkes için
ücretsizdir.

Almanya'da zorunlu aşı yoktur.  Ancak,mümkün olduğu kadar çok kişi aşılanabilirse gerçekten birçok kişi
korunabilir.  İşte bu şekilde hastanelerin ve tüm sağlık sistemimizin işlemeye devam etmesini sağlıyoruz. Bu
nedenle, Neukölln'de de dahil olmak üzere birçok insan, mümkün olduğu kadar çoğunun aşı olalmalarını  ilan
ediyoruz.

NEREDE AŞILANIR?

Berlin'deki aşılar, aşı merkezlerinde merkezi olarak Senato tarafından düzenlenmektedir.  Birincisi, 80 yaşın
üzerindeki kişiler ve belirli tıbbi tesislerden gelen kişiler aşılanmakta, ardından 70 yaşın üzerindeki kişiler ve
önceden var olan belirli rahatsızlıkları olan kişiler takip etmektedir.  Böylelikle bu kişilerin özellikle hayati tehlike
oluşturan bir hastalıktan korunması gerekmektedir. Bunu, örneğin 60 yaşın üzerindeki kişiler izlemektedir. Sıra
Almanya'da her yerde aynı.  Hak sahibi olanlar posta yoluyla bir mektup alacak ve daha sonra randevu
alabilecekler.  Tüm bilgileri https://www.berlin.de/corona/impfen/ adresinde bulabilirsiniz.  Aşı ile ilgili soruları olan
veya emin olmayan herkesin her zaman önceden doktoruyla konuşması önemlidir!

VE ŞİMDİ BEN KİME İNANABİLİRİM?

Aşılama ile ilgili birçok soru var.  Sıkça sorulanları bir araya getirdik.  Mümkünse başka soruları yanıtlamaktan
memnuniyet duyarız.  Özel sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla
konuşun.

SORULAR

Korona aşısı kadınların veya erkeklerin doğurganlığını tehlikeye atar mı?

Hayır.  Bazıları aşılamanın kadınlarda doğurganlığı tehlikeye attığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını iddia etse
bile.  Almanya'daki tüm aşılar, doğurganlık üzerindeki olası etkiler de dahil olmak üzere onaylanmadan önce
kapsamlı bir şekilde test edildi.  Erkek veya kadın kısırlığına dair hiçbir kanıt yoktu.  [Daha fazla:
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=39C876AAEC99A3EF1
8C058E7B651E146.intranet241?nn=169730&cms_pos=3]

Korona aşısı ciddi komplikasyonlara yol açar mı?

Hayır, bilinen ciddi bir komplikasyon yok.  İddiaya göre korona aşılamasından sonra şiddetli krampları olan bir
adamın videosu var.  Ancak bu doğru değil, bu video Ağustos 2019'dan - korona salgınından önce.
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Korona aşısı ciddi hastalıklara neden olur mu?

Bunun kanıtı yok.  Aşılar, onaylanmadan önce kapsamlı bir şekilde test edilir.  Fareler üzerinde ve yaklaşık
14.000 kişi üzerinde test edildi.  Tüm testlerde aşılamanın kanser gibi ciddi hastalıklara yol açacağına dair hiçbir
bilimsel kanıt yoktur.

İnsanlar korona aşısından sonra öldüler mi?

Hem Almanya'da hem de Norveç'te aşıya bağlı ölümler oldu.  Bu ölümler dikkatle araştırılıyor.  Önceki bilgilere
göre, ölen tüm insanlar muhtemelen ölümden sorumlu olan önceki hastalıklara sahipti - örneğin böbrek
yetmezliği, karsinom veya Alzheimer tipi demans. Şu ana kadar, aşının ölümden sorumlu olduğuna dair bir kanıt
yok.  Daha önce herhangi bir hastalığınız varsa, lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Korona aşısı insanlarda genetik manipülasyona yol açar mı?

Hayır.  Tüm bilimsel çalışmalara göre, RNA / DNA aşılarının insan vücut hücrelerinin genomuna "yerleştirilme"
riski yoktur.  RNA aşıları ve insan DNA'sı, doğrudan dahil edilmeye izin vermeyen farklı bir kimyasal yapıya
sahiptir.  Ebola veya Zika gibi mevcut aşılardan önce DNA aşıları kullanılmıştır.  Bu nedenle bu aşılama tamamen
yeni değildir.

Korona aşısı mikroçip içeriyor mu?

Hayır.  Bunlar temeli olmayan komplo teorileridir. Aşılar, Corona ile savaşmak isteyen bilim adamları tarafından
geliştirildi - başka bir şey değil!

Korona aşıları mutasyonlara karşı bile yardımcı oluyor mu?

Tüm bilgilere göre, korona virüsü (SARS-CoV-2), örneğin grip virüslerinden daha az güçlü bir mutasyona uğrar.
Aşılar, mümkün olduğu kadar uzun süre mutasyonlara karşı da yardımcı olacak şekilde geliştirildi.  Ancak yıllık
grip aşılamasında olduğu gibi, bir noktada mevcut aşının yardımcı olamayacağı mutasyonlar kesinlikle olacaktır -
aşı daha sonra sürekli geliştirilecektir.  Şu anda önemli olan mevcut aşılarla mümkün olduğunca çok hayat
kurtarmaktır.
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