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Sevgili anne babalar ve çocuk ve genç vasileri, 

Korona virüsüne karşı aşılama salgından çıkış yoluydu/yoludur. Ancak korona salgını hala 
bitmemiştir. Bu yazıyla sizi çocuklar ve gençler için korona aşısı hakkında bilgilendirmek ve 
Offenbach'taki aşı olanaklarını tanıtmak istiyoruz. 

Okullarımızda hijyen kavramlarının sürekli geliştirilmesi ve kavramların tutarlı bir şekilde 
uygulanmasıyla virüs bulaşma riski azaltılabilir. Korona'ya karşı aşılama ile toplumdaki ağır 
hastalıklar ve uzun vadeli sonuçlar olabildiğince azaltılmalıdır. 

Aralık 2021 ayında güncellenen korona aşısı tavsiyesinde Robert Koch Enstitüsü Daimi 
Aşılama Komitesi (STIKO), önceden hastalıkları olan 5 ila 11 yaşındaki tüm çocuklar için 
aşılama tavsiyesinde bulunmaktadır. Ayrıca çevrelerinde kendilerini aşı ile koruyamayan 
veya yetersiz koruyabilen Kovid-19 ile ağır hastalık seyri riski yüksek temaslı kişiler bulunan 
çocuklar için aşı özellikle tavsiye edilmektedir. Değerli anne babalar ve vasiler, bireysel 
talebiniz üzerine önceden hastalıkları olmayan çocuklara da aşı yapılabilir. Ayrıca Ağustos 
2021 ayından bu yana, 12 ila 17 yaşındakilerin tümü, önceden hastalıkları olmasa bile 
aşılanabilmektedir. Şimdi onlar için temel bağışıklıktan üç ay sonra hatırlatma aşısı denen 
aşı da tavsiye edilmektedir. 

Çocuklar ve ergenler için Korona aşısı, enfeksiyona, bulaşmaya ve ağır seyre karşı 
korunmanın yanında, çocuklarda ve ergenlerde korona hastalığının uzun vadeli sonuçlarının 
(Long-COVID) ne sıklıkta ortaya çıkabileceği hâlâ belirsiz olduğu için de tavsiye edilmektedir. 
STIKO, mevcut bilgilere dayanarak, aşının faydalarının, çocuklar ve gençlerdeki yan etkiler 
de dâhil olmak üzere aşılardan kaynaklanan çok nadir görülen yan etki risklerine göre daha 
ağır bastığına ilişkin değerlendirmeyi paylaşmaktadır. 

Ayrıca tam aşılama ve tazeleme (hatırlatma) aşısı sonrasında günlük yaşamdaki 2G ve 3G 
kurallarının gereklilikleri de karşılanmakta ve çok çeşitli (eğlence) yerler(in)e erişim veya 
toplu taşıma araçlarının kullanımı kolaylaşmaktadır. 

Offenbach şehri, Aralık 2021 ayından bu yana 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için bekleme 
süresi olmayan aşı seçenekleri sunmaktadır. Bernardbau'daki Offenbach aşı istasyonunda 
12 yaşından büyük gençler de aşılanabilmektedir. Tüm güncel aşı olanakları ve aşılama ile 
ilgili bilgiler şu adreste bulunabilir: www.offenbach.de/impfen  

Aşı için mümkünse aşı kartınızı ve sağlık sigortası kartınızı yanınızda getirmelisiniz. Ancak 
(çocuğun) kimlik kartının getirilmesi zorunludur. mRNA aşısı Anamnez ve bilgilendirme formu 
da gerekmektedir ve bu formu doldurmalı, imzalamalı ve aşılamaya gelirken yanınızda 
getirmelisiniz. Anne babalar ve vasiler olarak bu formları çocuklar için doldurun. Çocuklara 
aşı yapılırken aşıyı, çocuğun tüm vasilerinin kabul etmesi gerektiğine de dikkat edilmelidir. 
Ancak aşı randevusuna anne babaların ikisinin de gelmesi gerekli değildir. Randevuda tek 
imza yeterlidir. İzin formunu indirme bağlantısına www.offenbach.de/impfen adresinden 
erişilebilir. Formları önceden doldurma olanağınız yoksa bunları aşı istasyonunda 
doldurabilirsiniz. 

Elbette aşı istasyonundaki doktorlardan detaylı tavsiyeler de alabilirsiniz. 

Biontech çocuk aşısı hakkında bilgi: 
5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, bu çocuklar için özel olarak uyarlanmış aşı yapılır. Bu 
aşının, Biontech "yetişkin aşısından" en büyük farkı, yapılan aşının dozu ve miktarıdır: 
Çocuklara, 30 mililitrede 30 mikrogram aşı yerine, 20 mililitrede sadece 10 mikrogram aşı 
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yapılmaktadır. Bir yandan aşının raf ömrünü artırmak ve diğer yandan çocuklar için optimal 
tolere edilebilirliği sağlamak için aşının bileşimi de biraz uyarlanmıştır. 

 


