
Korona ve aşılama  
 
Korona 
• Koronavirüs, hasta olmanıza neden olabilir. Şikâyetler şunlar olabilir:  

o burun akıntısı,  
o hapşırma, öksürme ve boğaz ağrısı,  
o nefes almada zorluk,  
o ateş  
o aniden koku veya tat alamama.  

• Bazı kişiler koronadan çok fazla hastalanırlar. Ateşleri yükselir, çok yorulur veya nefes darlığı 
çekerler. Vefat etmenize de neden olabilir.  

• Virüs, 60 yaşın üzerindeki kişiler ve halihazırda hastalığı olan kişiler için daha da tehlikelidir. 
Örneğin bir akciğer hastalığı veya kalp hastalığı. 

 
Aşılama 
• Aşı her şeyden önce siz kendinizi korur. Aynı anda ailenizi, arkadaşlarınızı ve hassas kişileri de 

korur. Birçok kişi aşılanırsa, virüsün yayılması daha da zor olacaktır. Bu durumda devlet, korona 
önlemlerini yavaş yavaş kaldırabilecektir.  Ve daha fazla özgürlüğe kavuşacağız.  

• Aşı sizi koronavirüse karşı korur. Aşıdan sonra yine de korona olursanız hastalığınızın şiddeti 
daha az olacaktır. 

• Bazı aşılarda, iki aşı yaptırmanızı gerekmektedir. Aşı, kolunuzun üst kısmına yapılır.  
• 18 yaş ve üzerindeki herkese bir davetiye gönderilecektir. Aşıyı ne zaman yaptıracak olmanız, 

yaşınıza bağlıdır. Bazı kişilerin sırası daha da erken gelmektedir: tıbbi riski olan kişiler, 60 yaş 
üzeri olan kişiler, sağlık çalışanları. Size her zaman bir davetiye gönderilecektir. Daha önce 
korona geçirmiş olsanız bile.  

 
Aşılama güvenlidir 
• Korona'ya karşı çeşitli aşılar üretilmiştir. Tüm aşılar çok iyi test edilmiştir ve güvenlidirler. Bir aşı, 

önce on binlerce insan üzerinde test edilir. Ancak o zaman kullanılabilmektedir. 
• Aşı sonrasında hafif yan etkiler görülebilmektedir. Baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk veya kolda ağrı 

gibi. Bunlar, birkaç gün içinde kaybolacaktır. 
• Radyo veya televizyonda AstraZeneca ve Janssen aşılarının ciddi yan etkilerine dair haberler 

duymuş olabilirsiniz. Bunlar neredeyse görülmeyen yan etkilerdir. Trombosit sayısı düşük olan 
ciddi bir tromboz söz konusudur. 60 yaş üzerindeki kişiler, yine de AstraZeneca ile güvenle aşı 
olabilirler. Janssen aşısının kullanımına da devam edilmektedir. Çünkü koronadan hastalanma 
riski, yan etki riskinden çok daha yüksektir. ABD'de 7 milyon Janssen aşısı yapılmış ve 8 ciddi yan 
etki bildirimi yapılmıştır. Bu çok küçük bir sayıdır. 

• 60 yaş altındaki kişilere AstraZeneca verilmeyecektir. Onlara farklı bir aşı verilecektir. Bu aşının 
yan etkileri, şimdiye kadar çoğunlukla 1961 veya sonrasında doğmuş kişilerde görülmüştür. 

 
Aşılama ve İslam 
• İslam, kişilere hastalıkta tedavi görmelerini önermektedir. Aşı, hastalıkları ve enfeksiyonları önler. 

Bu şekilde kendinizi ve çevrenizi korumuş olursunuz. İslam, bu hususun Müslümanların yapması 
gereken önemli bir görev olduğunu belirtmektedir. Aşılama her zaman gönüllü bir seçim olacaktır. 

• Aşı helâldir. Aşı hiçbir hayvansal madde içermemektedir. Bunu, üreticiler ve Müslüman alimler 
belirtmekteler. 

 
Aşılama sonrası 
• Hâlâ korona önlemlerine uymak zorundayız, örneğin: aranızda 1,5 metre mesafeyi koruyun; halka 

açık yerlerde maske kullanın; kalabalık yerlere gitmeyin. 
• Siz kendiniz halihazırda aşı oldunuz mu? O zaman yine de önlemlere uyun. Çünkü virüs hâlâ 

ortalıktadır. Ve aşı herkesi %100 korumamaktadır. 
 
Bilgi edinin 
• Aşılama her zaman gönüllü bir seçim olacaktır. Şüpheye düştüğünüzde sorularınızın cevabını 

arayın. Sorularınız mı var? Aile hekiminize veya yakınınızdaki GGD'ye sorun. Ya da din 
görevlinize. Birbirinizle aranızda görüşmeler yapın. Ve kendi seçiminizi yapın.  

• Birçok kişi, korona aşısı hakkında internetten veya sosyal medyadan bilgi edinmektedir. Bilgi çok 
hızlı bir şekilde yayılır. Bazen bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek için çok az zaman 
vardır. Yazılı olan her şey doğru değildir. Bilginin güvenilir olup olmadığını bilmek bazen oldukça 
zordur. Bir mesajla ilgili olarak tereddütte mi kaldınız? O halde onun doğru olup olmadığını kontrol 
edin. Örneğin, mesajı kimin yazdığına bakın. Ve bunu gazetelerde veya bir TV haberinde görüp 
görmediğinize bakın. Her zaman meraklı olun. Ve her zaman eleştirici olun. 


