AŞI BAŞVURUSUNA VE AŞILAMAYA İLİŞKİN
ÖNEMLİ BİLGİLER
Aşılamanın ücreti ne kadar?
Aşılama sizin için ücretsizdir.

Daha fazla tıbbi bilgileri nerede bulabilirim veya nereye sorular sorabilirim?
Genel bilgileri www.sozialministerium.at adresinde ve AGES'nin 0800/555 621 numaralı Alo
hattında bulabilirsiniz. Bireysel sorularınızı memnuniyetle aile hekiminiz de cevaplar.
Aşı randevunuz öncesi size bir açıklama formu verilecektir. Yerinde bir hekim ile
görüşebilirsiniz.

Başvuruda hangi veriler gereklidir?
Ekteki anket formunda, aşı başvurunuz için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz hakkında bilgiler
bulabilirsiniz. Başvurunuz için bu verileri lütfen hazır tutunuz.
Steiermark eyaleti, verilerinizi devamında kullanmak ya da işlemek için muvafakatinize
ihtiyacı var. Bunlar sadece geçerli veri koruma hükümleri bağlamında işlenir. Buna ilişkin
ayrıntıları, ekteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Başvuruda bana kim destek verebilir?
Başvuru için bir güvenilir kişiden elbette destek isteyebilirsiniz. Aşı başvurusunun bir hasta
vekilinin veya yetişkinler temsilciliğinin yetki alanına girmesi durumunda aşı başvurusu bu
kişi ile görüşülmelidir veya bu kişi tarafından yapılmalıdır.

Telefon üzerinden başvuru hatlarının tümü meşgul olmaları durumunda neler yapabilirim?
Daha sonra lütfen tekrar deneyiniz. Bizi çok sayıda arayan oluyor ve başvurularınızı mümkün
olduğu kadar hızlı bir şekilde kabul etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aramanızın ya da
başvurunuzun zamanı, aşı randevunuzu belirlemez.
Lütfen sadece yetki sahibi olan kişilerin aralarında olmanız durumunda aşı başvurusunda
bulunun. Bu kişiler şu anda daimi ikametleri Graz'da bulunan 80 yaş üştü kişilerdir.
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Aile hekimimde hâlihazırda aşı başvurusunda bulunduysam bu başvuru yine de gerekli mi?
Evet, lütfen yine de başvuruda bulunun. Sadece başvuruda bulunduysanız aşıyı sizin için
sağlayabiliriz.

Ne zaman ve nerede aşı olacağım?
Aşı olmanız maalesef biraz daha zaman alabilir. Aşı hazır olduğu gibi sizinle tekrar iletişime
geçeceğiz ve aşının yapılacağı zaman ve yer hakkında tüm bilgileri vereceğiz.
Aşılar hem belediyenin aşı noktalarında hem de hekim muayenehanelerinde yapılacaktır.
Mobil değilim ve dolayısıyla aşı noktasına gelemem.
Yine de başvuruda bulunayım mı?
Evet, lütfen yine de bizde başvuruda bulunun. Evde olası bir aşı randevusu hakkında
ayriyeten bilgilendirileceksiniz.

Bu bilgiler başka dillerde de mevcut mu?
Evet, bu bilgileri online www.graz.at/corona-sprachen adresinde İngilizce,
Boşnakça/Hırvatça/Sırpça, Romence ve Türkçe olarak da bulabilirsiniz
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