Impfstrategie – Häufige Fragen (FAQ)

Ingolstadt Şehri Aşı Stratejisi
"Ingolstadt şehri için hep beraber!"
Aşı, koronaya karşı uzun süreli tek stratejidir. Aşı Merkez ekibi her gün bu ümitle virüsle mücadele
etmek için çalışmaktadır. Aşılamanın şu anki aşamasında enfeksiyon sayılarının düşürülmesi ve
halkın korunması söz konusu.
"Her aşı hayat kurtarır!"
Aşılanan kişiyi hastalığın şiddetli bir şekilde seyretmesinden korumakta ve hastalığın bulaşma
tehlikesini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ingolstadt içinde ve çevresinde yapılan her birinci aşı,
Ingolstadt halkını korumakta ve virüsün çoğalma sayısını düşürmektedir. Daha Mayıs ayı bitmeden
yüzde 50 aşı oranına ulaşılacaktır.
"Az sayıda kişi için özgürlüğün erkene alınması yerine herkes için normallik."
Erkene alınan her ikinci aşı, henüz aşı olmamış bir kişinin korunma fırsatını elinden almaktadır. Bu
nedenle Aşı Çalışma Grubu ile koordine bir şekilde aşılama aralıklarının mümkün olduğunca sonuna
kadar kullanılması gerekmektedir. Ancak 2021'in Temmuz ayından itibaren ikinci aşılara daha fazla
odaklanarak elde edilen normalliğe istikrar kazandırmak ve Ingolstadt'ın 2021 yılında harika bir yaz
mevsimi geçirmesine olanak sağlamak için yeterli aşı olacaktır.
"Aşılama konusundaki bilgiler."
Aşı kampanyası sürekli bir fiili ve hukuki değişim içindedir. Bu nedenle aşı stratejisi sürekli duruma
göre uyarlanmaktadır.

Aşılama konusundaki bilgiler www.ingolstadt.de/impfen
"Ingolstadt Aşı İttifakı ile toplum bağışıklığına doğru!"
Covid-19'a karşı mücadelede herkese ihtiyaç var: Yüksek kapasiteli bir aşı merkezi, doktorlar, seyyar
ekipler ve iş yeri hekimleri. Bu aşı ittifakının hedefi, henüz 2021 yazında toplum bağışıklığı
sağlanmasıdır.

Virüs ne kadar bulaşıcı olursa ulaşılması
gereken aşılama oranı da o kadar yüksek
olmaktadır. Zahmetli bir şekilde ve
sadece yıpratıcı sokağa çıkma yasakları
yardımıyla verilen mücadele sonucu
düşen sayılar, ancak mümkün olduğunca
yüksek bir aşılama oranıyla düşmeye
devam edebilir ve kalıcı olarak düşük
kalabilir.

Bitte wenden -→
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Ingolstadt Aşı Merkezi – şu anda ayda 45.000'e varan aşı adedi
Modüler bir iki aşamalı konsept (Donau-City-Center ve Orbansaal) ile mevcut aşı için doğrudan
randevu verilebilmektedir. Aşı merkezi, aşı kapasitesiyle aşı stratejisinin bel kemiğini teşkil
etmektedir. Aşı merkezinin kapasitesi, ayda 45.000 aşıdır. Ingolstadt Aşı Merkezi, nefes alan ve
melez bir yapıya sahiptir. Böylelikle hedefe yönelik bir şekilde aşı kampanyasındaki zorluklara uyum
sağlayabilmektedir. Hedef, mümkün olduğunca toplum bağışıklığı sağlayabilmek için etkili ve verimli
bir şekilde aşı yapılmasıdır.
Ingolstadt Aşı Merkezi'nin aşılama konsepti, aşı yönetmeliğini esas almaktadır. Ingolstadt Aşı
Merkezi, bu yönetmelik uyarınca tahsis edilen aşıları sıkı önceliklere göre yapmaktadır. Yasal
düzenlemeler her yerde aynıdır. Öncelikler, Kalıcı Aşı Komisyonunun (STIKO), çok sayıdaki uzman
kurullarının ve Etik Kurulunun önerileri temelinde hazırlanan ve sürekli uyarlanan Koronavirüs Aşı
Yönetmeliği esas alınarak belirlenmektedir. Yalnızca etkililik ve verimin artırılması amacıyla özel
kampanyalarla bu yönetmelikten farklı öncelik uygulanabilmektedir.
Aile hekimleri
2021'in Nisan ayından bu yana doktor muayenehanelerinin dahil edilmesiyle Ingolstadt'taki aşı
stratejisine bir yapı taşı daha eklenmiş oldu. Aşı merkezi tarafından yapılan 60.000 aşıya ek olarak
yapılan 9000 aşı, aşı kampanyasının daha da hızlanmasına katkı sağlamıştır. Doktor
muayenehanelerine ulaşım genellikle hızlı ve kolaydır ve kimse hastaları kendilerinin tedavilerini
yürüten doktordan daha iyi tanımamaktadır.
Seyyar ekipler ve iş yeri hekimleri
Nisan ayı sonunda sabit merkezlerdeki aşılamalarla gerçekleştirilen aşı turbosunun ardından artık
aşılar daha fazla insana ulaşmaktadır. Haziran 2021'den itibaren seyyar ekipler aracılığıyla
ikametgâhta ve boş zamanlarda ek olarak aşı merkezinde düşük eşikli bir aşı hizmeti sağlanacaktır.
Bu bağlamda seyyar görev ekiplerinin ve/veya aşı araçlarının yanı sıra sosyal kentin yerleşim yerleri
de merkezi bir rol oynayacaktır. Rol modeli kişilerle yerinde doğrudan hitap ederek ve hedefe yönelik
bilgilendirme kampanyalarıyla sabit aşılama tesislerine yönelik temas korkusu aşılacaktır. Mülteci
barınaklarında ve evsiz kişilere yönelik aşılama için Hür Eyalet tarafından özel kontenjan
sunulmaktadır. 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren iş yerlerinde yapılacak aşılamalar aracılığıyla
Ingolstadt aşı stratejisi işletmelerle eksiksiz hale getirilmiş olacaktır.

"Aşı merkezinde aşı olmak için nasıl başvurabilirsiniz?“
1. adım: Başvuru için https://impfzentren.bayern/citizen/ (web sitesi QR kodu)
İlk önce örneğin yaşınız, meslek grubunuz gibi aşılama önceliğinin belirlenmesi için gerekli
bilgilerinizi vererek çevrim içi kayıt sistemi üzerinden başvuru yapacaksınız.
2. adım: Öncelik verme
Bavyera Hür Eyaleti öncelik belirleme sistemi, otomatik olarak yasal talimatlar uyarınca size gerekli
önceliği verecektir. Aşı merkezinin bu konuda bir etkisi yoktur.
3. adım: "Randevu verilene kadar sabretmenizi rica ediyoruz!"
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Belirlenen sıra uyarınca mevcut aşı durumuna göre randevular verilmektedir. Sizinle otomatik
olarak iletişime geçilecektir. Bir kez kayıt yaptırdıktan sonra size randevu verilmesi mümkün
olduğunda aşı merkezi size haber verecektir.
Aşı merkezine sormaya gerek yoktur, bu sadece randevu verilmesi sürecinde gecikmeye yol
açmaktadır. Çevrim içi kayıt yaptırdıktan sonra başvurunuzun durumunu istediğiniz zaman
www.impfzentren.bayern adresinden kendiniz kontrol edebilirsiniz.
4. adım: Aşı merkezinde randevu ve aşı olma
Donau-City-Center'da (Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt) bulunan aşı merkezimiz ile size hızlı bir
şekilde aşı yapabilmek için yeterli alan mevcuttur. Buradaki merkezi dış park alanlarında ücretsiz
olarak bir saate kadar, engellilerin erişimine yönelik otoparklarda ücretsiz olarak 3 saate kadar park
edilebilmektedir. Aşı merkezine bisikletle (park etme olanağı mevcuttur) veya rahat bir şekilde
otobüsle (21 ve 51 numaralı hatların Frühlingstraße durağı) ulaşmak da mümkündür.
Aşılamanın kendisi için lütfen kimliğinizi, varsa aşı karnenizi, sağlık sigortası kartınızı ve kalp
karnesi, şeker hastası belgesi veya ilaç listesi gibi tıbbi belgeleri de lütfen yanınızda getirin.
Gereksiz bekleme sürelerinin ve kalabalığın önlenmesi için mümkün olduğunca tam zamanında
gelinmesini rica ediyoruz. Bu nedenle randevunuzdan en fazla 5 - 10 dakika önce gelin!
"Kimsenin unutulmaktan korkmasına gerek yok!"
İnternete erişimi olmayan veya çevrim içi başvuru formunu doldurma konusunda desteğe ihtiyacı
olan kişiler, 0841 933388 numaralı telefondan Aşı Yardım Hattını da (Pazartesi - Cuma 8.00 ve
16.00 saatleri arası) arayabilirler. İşitme engelli kişiler 'covid-deaf@ingolstadt.de' e-posta adresine
başvuru yapabilirler. Lütfen bu başvuru olanağını ilgili kişiler için müsait tutun.
Genel sorular için 0841 305-41000 numaralı bir Bilgi Yardım Hattı (Pazartesi - Cuma 8.00 ve 16.00
saatleri arası) kurulmuştur. Kişisel sağlık durumunuza ilişkin özel tıbbi sorular için tedavinizi yürüten
doktora başvurmanızı rica ediyoruz.

Aşılama konusundaki bilgiler www.ingolstadt.de/impfen
Şimdi sıra kimde? Sıra hangi öncelikte?
Aşıların hangi sırayla yapılacağı yasayla belirlenmiştir. Öncelikler, Kalıcı Aşı Komisyonunun (STIKO)
önerileri temelinde hazırlanan Koronavirüs Aşı Yönetmeliği esas alınarak belirlenmektedir. Ingolstadt
Aşı Merkezinin yasayla belirlenen bu öncelikler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Aşı randevuları, sırası
gelen öncelik grubuna dahil olan kişilere Hür Eyalet Bavyera randevu yazılımı üzerinden otomatik
olarak verilmektedir. Aile hekimleri aracılığıyla yapılan aşılamalarda ayrıca Aşı Yönetmeliği'nde
yeterince yer bulmayan risk faktörleri de dikkate alınabilmektedir. Böylece önce daha büyük risk
altında olan kişilerin aşılanması sağlanmaktadır.
Şu anda Ingolstadt'ta 1. ila 3. öncelik gruplarındaki kişiler aşılanmaktadır.
1. öncelik grubu:
Koronavirüs Aşı Yönetmeliği 2. maddesi en yüksek önceliğe sahip koruyucu aşılamalar
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2. öncelik grubu:
Koronavirüs Aşı Yönetmeliği 3. maddesi yüksek önceliğe sahip koruyucu aşılamalar
3. öncelik grubu:
Koronavirüs Aşı Yönetmeliği 4. maddesi önceliğe sahip koruyucu aşılamalar
Bavyera Aşı Komisyonu kurularak aşılama önceliğinin belirlenmesi konusundaki bir açık
kapatılmaktadır. Koronavirüs Aşı Yönetmeliği, ilgili öncelik grubunda aşı olma hakkı tanıyan çok
sayıda hastalık durumu saymaktadır. Ancak liste her şeyi kapsamamaktadır. Bazıları daha nadir
görülen başka hastalıkların da COVID-19 hastalığı durumunda hastalığın ağır veya ölümcül bir
şekilde seyretmesi konusunda yüksek riske sahip olduğu için münferit durumlarda doktor kontrolü
yapılması gerekiyor. Bavyera Aşı Komisyonu, bu durumlarda o zamana kadar öncelik verilmemiş
hak sahiplerine bir tıbbi rapor düzenleyecek ve bu kişiler de bu raporla aşı olmak için çevrim içi kayıt
sistemi üzerinden veya kendi aşı merkezlerini telefonla arayarak yerel aşı komisyonuna başvuru
yapabileceklerdir.
Öncelik sahibi olduğumu nasıl ispat edebilirim?
Kayıt sırasında verilen bilgilerin doğruluğu, Aşı Merkezinde kimlik belgeleri ve hak sağlayan belgeler
(örn. işverenin belgesi, tıbbi belgeler) kontrol edilir. Bunun için aşı merkezinin ilgili formları da
kullanılabilir.
Nasıl başvurabilirim?
Günün her saati hizmetinizde olan çevrim içi ön rezervasyon hizmetinden yararlanmak için
https://impfzentren.bayern/citizen/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ek olarak kurulan yardım hattını
öngörülen kişiler için müsait tutmak için bu olanaktan yararlanmanızı rica ediyoruz.
Bunlar internete erişimi olmayan veya çevrim içi başvurunun doldurulması konusunda desteğe
ihtiyaç duyan kişilerdir. Bunun için yardım hattına Pazartesi - Cuma 8.00 ve 16.00 saatleri arasında
0841 933388 numaralı telefondan ulaşılabilir. İşitme engelli kişiler covid-deaf@ingolstadt.de e-posta
adresine başvuru yapabilirler. Bu nedenle ilgili kişi gruplarına yönelik iletişim yollarının meşgul
edilmemesini rica ediyoruz.
Bavyera Hür Eyaleti öncelik belirleme sistemi, otomatik olarak yasal talimatlar uyarınca size gerekli
önceliği verecektir. Aşı merkezinin bu konuda bir etkisi yoktur. Belirlenen sıra uyarınca mevcut aşı
durumuna göre randevular verilmektedir. Sizinle otomatik olarak iletişime geçilecektir. Bir kez kayıt
yaptırdıktan sonra size randevu verilmesi mümkün olduğunda aşı merkezi size haber verecektir.
Aşı merkezine sormaya gerek yoktur, bu sadece randevu verilmesi sürecinde gecikmeye yol
açmaktadır. Çevrim içi kayıt yaptırdıktan sonra başvurunuzun durumunu istediğiniz zaman
www.impfzentren.bayern adresinden kendiniz kontrol edebilirsiniz.
Doktor muayenehanelerinde aşı olacak olmanız halinde bunun için mevcut başvuru yollarını
tedavinizi yürüten doktordan öğrenebilirsiniz.
Öncelikli meslek grupları için neler geçerlidir?
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Öncelikli meslek gruplarının başvurusu da iş yeri doktorlarının Haziran ayı başında olacağı ilan
edilen dahil edilmesinden önce https://impfzentren.bayern/citizen/ adresinden bireysel çevrim içi
başvuru yoluyla yapılmaktadır.
Orbansaal'daki toplu randevu olanağı, esas olarak sadece ilgili bakanlıkların bu yöndeki talimatıyla
gerçekleşmektedir. Bu durumda meslek grupları, aşı merkezi tarafından başvuru yolları hakkında
bilgilendirilmektedir.
İş yerlerindeki yerinde aşılamalar ne zaman başlıyor?
İş yeri doktorları tarafından iş yerlerindeki yerinde aşılamalar, Bavyera Hür Eyaleti tarafından Haziran
ayı başı için (şu andaki plana göre: 7 Haziran 2021) planlanmıştır. Ingolstadt Aşı Merkezi, bu konuda
10. bölgedeki en büyük iş verenlerle, ticaret ve zanaatkarlar odalarıyla, iş veren ve işçi temsilcileriyle
sıkı bir koordinasyon içindedir. Bu aşı birliği ile 10. bölgenin çıkarlarının ve ihtiyaçlarının yeterli
ölçüde göz önünde bulundurulması ve bu konuda yetkili mercilerde gerekli ayarlamaların (özellikle
de: aşı tedariki) yapılması amaçlanmaktadır.
Ingolstadt içinde ve çevresinde yapılan her birinci aşı, Ingolstadt halkını korumakta ve virüsün
çoğalma sayısını düşürmektedir. Bu nedenle aşı stratejisinin Ingolstadt'ın ötesini göz önünde
bulundurması gerekmektedir. Virüsle mücadelede tek başımıza değil, sadece birlikte başarılı
olabiliriz. Meslek gruplarına yönelik seri aşılamalarda ve AstraZeneca özel kampanyasında
Ingolstadt'ın çekim etkisi (iş için gelip gidenler) göz önünde bulundurulmuştur. Özel AstraZeneca
tahsisatı sayesinde Audi AG de bir pilot proje çerçevesinde aşılamaya dahil edilebilmiştir.
Organizasyon ve sürecin seyrine ilişkin buradan elde edilen deneyimlerden diğer planlamalar için
yararlanılmakta ve böylece bunlar 10. bölgenin tamamına faydalı olmaktadır.
İyileşmiş kişiler ne zaman aşı olacaklar?
İyileşmiş kişiler, en azından geçici bir süre hastalığın yeniden bulaşmasına karşı belirli bir koruma
geliştirmektedir. Enfeksiyon halinde vücut virüslerle temas etmektedir. Bağışıklık sistemi bunları
tanımakta ve ilerisi için hedefe yönelik farklı savunma mekanizmaları hazırlamaktadır. Aşırı
bağışıklık tepkilerini önlemek için enfeksiyon bulunan kişiler, STIKO'nun önerileri uyarınca
iyileştikten en erken altı ay sonra bir kere aşı olmaktadırlar.
Randevumu nasıl alacağım?
Ingolstadt Aşı Merkezi için kullanılması zorunlu olan kayıt sistemi, Başvuru ve Randevu olmak üzere
iki aşamadan meydana gelmektedir.
İlk önce örneğin yaşınız, meslek grubunuz gibi aşılama önceliğinin belirlenmesi için gerekli
bilgilerinizi
vererek
başvuru
yapacaksınız.
Ardından müsaitlik durumuna göre Koronavirüs Aşı Yönetmeliği uyarınca o sırada en yüksek
önceliğe sahip kayıt yaptırmış kişilere Hür Eyalet Bavyera randevu yazılımı tarafından SMS veya eposta (bazen telefon da olabilir) ile ulaşılarak bu kişiler randevu almak üzere kendileri için sorumlu
Aşı Merkezine davet edilir.
Aşı randevuları, sırası gelen öncelik grubuna göre verilir. Böylece önce daha büyük risk altında olan
kişilerin aşılanması sağlanmaktadır. Öncelik, BayIMCO'da Koronavirüs Aşı Yönetmeliği talimatları
uyarınca belirlenir. En yüksek önceliğe sahip kişilere randevu tarihi seçme olanağı verilir.
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Başvurunun ne zaman yapıldığı ve seçilen kayıt yöntemi (çevrim içi veya çağrı merkezi ile kayıt),
aşıya ne zaman ulaşılabileceğini etkilememektedir.
Niçin aşılar arasındaki süre zorunlu olarak önceden belirleniyor?
Erkene alınan her ikinci aşı, henüz aşı olmamış bir kişinin korunma fırsatını elinden almaktadır. Bu
nedenle Aşı Çalışma Grubu ile koordine bir şekilde aşılama aralıklarının mümkün olduğunca sonuna
kadar kullanılması gerekmektedir. Ancak 2021'in Temmuz ayından itibaren ikinci aşılara daha fazla
odaklanarak elde edilen normalliğe istikrar kazandırmak ve Ingolstadt'ın 2021 yılında harika bir yaz
mevsimi geçirmesine olanak sağlamak için yeterli aşı olacaktır. Test merkezlerinde AstraZeneca ile
yapılacak ikinci aşılar için 12 hafta talimatı geçerliliğini korumaktadır.
Etkili bir koruma için mevcut aşıların çoğunda ikinci kez aşı yapılması gerekmektedir: STIKO, mRNA
aşıları (BioNTech/Pfizer, Moderna) için aşılar arasında 6 hafta ve AstraZeneca'nın vektör temelli
aşısı için 12 hafta olmasını önermektedir. Johnson&Johnson'un aşısı için bir kere aşı olunması
yeterlidir.
Belirlenen tarih neden kaydırılamıyor?
Aşı olacak kişilerin temel olarak ikinci aşıların tarihlerine uymaları gerekmektedir. Tarihlerin
kaydırılmasına sadece acil istisnai kişisel durumlarda izin verilmekte ve bu durumların uygun
belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Acil istisnai durum olarak örneğin randevu tarihinde aşı
yapılmasının uygun olmayacağı hastalıklar (doktor raporuyla belgelenmelidir) veya en yakın aile
üyelerinden birinin vefatı gibi acil kişisel sebepler kabul edilmektedir. Buna karşı özellikle de
planlanmış tatil seyahatleri vb. acil kişisel sebep olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi sebeplerden
dolayı randevu tarihini kaydırmak isteyen aşı olacak kişilere Hür Eyalet Aşı Çalışma Grubunun
talimatı uyarınca başka bir tarih sunulmayacaktır.
Neden hala randevu almadım?
Sadece bir kez kayıt yaptırmanız gerekiyor, sıra size geldiğinde otomatik olarak sizinle iletişime
geçilecektir. Lütfen bunu sormak için bizimle iletişim kurmayın, çünkü bu Aşı Merkezlerinin
kapasitesini olumsuz etkilemekte ve randevu verme sürecinde gecikmelere neden olmaktadır.
"Kimsenin unutulmaktan korkmasına gerek yok!"
Kaydolduktan sonra sizinle otomatik olarak iletişim kurulacaktır!
Henüz sizi aramadıysak veya bilgi vermediysek yeni randevular vermek için ne yazık ki yeterli aşı
yok demektir. Aşı Merkezinde sadece randevusu olan, öncelik sahibi kişilere aşı yapılabildiğini
hatırlatmak isteriz. Kişinin öncelikli olup olmadığı merkezde kontrol edilmektedir. Randevusu olan
biriyle birlikte gelmiş olsalar dahi randevusu olmayan kişiler ne yazık ki kabul edilememektedir.
Arta kalan aşılara ne oluyor?
Dikkatli planlamaya rağmen istisnai durumlarda Koronavirüs Aşı Yönetmeliği uyarınca yapılması
öngörülmüş olan aşıların küçük bir miktarının arta kalması önlenememektedir. Aşılama öncesi aşının
önce hazırlanması ve inceltilmesi gerekmekte; bunun ardından birkaç saat sonra bozulmaya
başlamaktadır. Bu nedenle aşı randevularına gelinmediği zaman günün sonunda kullanılmadan
atılmak zorunda kalan aşı dozları ortaya çıkmaktadır.
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Bunun önlenmesi için uygulamada "arta kalan" aşı dozları, Hür Eyalet Bavyera Aşı Çalışma Grubu
ile birlikte sürekli bir kontrole tabi tutulmaktadır. Bu konudaki önceliğin üstünlüğü de Çalışma Grubu
talimatları uyarınca geçerlidir.
Aşı için yanımda getirmem gereken şeyler nelerdir?
• Kimlik/pasaport
• Hak tanıma belgesi (gerekliyse)
• Varsa aşı karnesi
• Varsa davetiye
• Onay ve aydınlatma belgeleri (varsa):

o Onay beyanı ve anamnezi bulunan aşı formu
o COVID-19'a karşı mRNA aşısıyla koruyucu aşılamaya ilişkin güncel bilgilendirme yazısı
o COVID-19'a karşı vektör aşısıyla koruyucu aşılamaya ilişkin güncel bilgilendirme yazısı
o İndirme bağlantısı:
Koronavirüs: Aşılama - Bavyera Sağlık ve Bakım Eyalet Bakanlığı

Başka aşıların üzerinden ne kadar zaman geçmiş olması gerekiyor?
Başka aşıların üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor.
Aşı masraflarını kim karşılıyor?
Aşı merkezlerinde veya seyyar aşı ekipleri tarafından yapılan aşılama, sigortalılık durumuna
bakılmaksızın vatandaşlar için ücretsizdir. Aşı masraflarını Federal Devlet üstlenmektedir. Eyaletler,
yasal sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasıyla birlikte aşı merkezlerinin işletilmesinin masraflarını
karşılamaktadır.
Ne zaman orada olmam gerekir?
Gereksiz bekleme sürelerinin ve kalabalığın önlenmesi için mümkün olduğunca tam zamanında
gelinmesini rica ediyoruz. Bu nedenle randevunuzdan en fazla 5 - 10 dakika önce gelin!
Nerede aşı olacağım?
Düz zeminli ve engelsiz Ingolstadt Aşı Merkezi, Donau-City-Center'da Schillerstraße 2, 85055
Ingolstadt adresindedir.
Aşı merkezine nasıl ulaşabilirim?
Toplu taşıma: 16, 18, 21, 31, 41, 51, N8, S6 numaraları hatlarla Frühlingstraße ve Regensburger
Straße durakları; INVG sefer planı bilgisi
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Araba/bisiklet:
Donau-City-Center'da Schillerstraße 2, 85055 Ingolstadt. Donau-City-Center'da park yeri
bulunmaktadır. Zemin seviyesinde bir saate kadar, engelsiz otoparklarda üç saate kadar ücretsiz
park edilebilir.
Ingolstadt şehri temel olarak taksi ücretlerini karşılayamamaktadır. "Hasta yolculuğu" hakkına sahip
kişiler (örn. belirli rahatsızlıkları olan ve hareket kabiliyeti sınırlı), evden aile hekimine taksiyle gitmek
için bir "Hasta taşıma talimatı" (örnek 4) düzenletebilirler. Aşı yaptıracak kişinin gidiş ve geliş
ücretlerinin beş Euro’luk kısmını kendisi karşılamak zorundadır.
Ayrıca gerekliliklerin sağlanması halinde taşıma hizmetinden yararlanılabilmektedir.
Doktora/rehabilitasyona veya diyalize giderken de bu hizmet Sağlık Sandığı tarafından ödenen
herkes bundan yararlanabilmektedir.
Bu hizmet, 4. veya 5 bakım seviyesinde bakıma muhtaç kişileri ve hareket kabiliyetinde sürekli bir
kısıtlama olması halinde 3. bakım seviyesinde bakıma muhtaç kişileri kapsamaktadır. Ağır engelli
kişiler de ağır engelli kimliğinde aşağıdaki kısaltmalardan birinin yer alması durumunda bu hizmetten
yararlanabilirler: ileri derece yürüme engelli için "aG", körlük için "Bl" veya acizlik için "H". Bu konuda
prensip olarak sürüş başına en az beş Euro ödenmesi de dahil olmak üzere SGB V (Sosyal Güvenlik
Kanunu) 60. maddesi 1. fıkrası 1. bendi uyarınca hastaların taşınması konusunda normalde geçerli
koşullar geçerlidir. Daima Sağlık Sandığının onayı gereklidir.
Aşı Merkezinde başka hangi konularda destek sunuluyor?
Ingolstadt Şehri toplumsal kapsayıcılık ve entegrasyon görevlileriyle iş birliği yapılarak merkezde çok
farklı konularda destek sunulmaktadır. Farklı dillerde temin edilebilen bilgilendirme materyalinin ve
genel olarak dil bilmeden de anlaşılabilen, işaret dili tercümanıyla yayınlanan bilgilendirme
videosunun yanı sıra işitme engelli kişilere verilen toplu randevularda işaret dili tercümanları da hazır
bulunmaktadır. Aşı olacak kişiler destek almak veya tercüme için daima aile üyeleri tarafından
yönlendirilebilmektedir.
Aşı merkezinin çalışma saatleri nedir?
Mevcut aşı miktarları için yakın tarihli randevular verilebilmesi ve aşıların yapılabilmesi için Ingolstadt
Aşı Merkezi ve aşı stratejisinin tamamı modüler ve nefes alan bir yapıdadır. Aşı merkezi normalde
iş günleri 08.00 ve 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Buna ek olarak esnek olarak
görevlendirilebilen seyyar ekipler vardır. Örneğin en son AstraZeneca özel kampanyasında olduğu
gibi fazla aşı olması halinde çalışma saatleri esnek bir şekilde bu gerekliliklere uyarlanmaktadır.
Doktor muayenehanelerinin ve (tahminen 7 Haziran 2021'den itibaren) iş yerlerinin dahil edilmesi,
bu bağlamda bize daha fazla esneklik sağlamaktadır.
Yerinde aşılama nasıl gerçekleşiyor?
Önce çevrim içi başvuru sırasında girilen bilgiler karşılaştırılmakta ve gerekli belgeler kontrol
edilmektedir. Buna ek olarak bir aydınlatma formu doldurulmaktadır. Doktor, aşı olmak isteyen kişinin
hastalık geçmişini görüşür ve aşı hakkında ayrıntılı bilgi verir. Kişisel görüşme için yeterince zaman
kalmalıdır.
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Rıza beyanını imzaladıktan sonra aşı olmak isteyen kişiye aşı yapılır. Ardından tıbbi gözetim
amacıyla aşı olan kişi bir gözlem odasında yaklaşık on beş dakika geçirir. Bundan sonra eve
gidilebilir.
Neden aşımı seçemiyorum?
Koronavirüs Aşı Yönetmeliği uyarınca Koronavirüs SARS-CoV-2'ye karşı koruyucu aşı olma hakkı,
aşı azlığından dolayı hala belirli bir üreticinin aşısını seçme hakkını içermemektedir. Aşı,
kullanılabilirlik ve izin koşullarına göre kullanılmaktadır. Tüm aşılar, izin almadan önce klinik
çalışmaları çerçevesinde onlarca bin gönüllüde incelenmektedir ve şimdiye kadar ağır hiçbir yan etki
ortaya çıkmamıştır. Uzun süreli etkileri hakkında henüz hiçbir bilgi verilememektedir. Hastalık
kaparak zarar görme riski çok daha yüksektir.
Şu anda ilk aşılar için aşı merkezinde hangi aşı kullanılıyor?
Ingolstadt Aşı Merkezi, Hür Eyalet Bavyera talimatları uyarınca bundan böyle sadece mRNA aşıları
(Biontech, Moderna) alacaktır. AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları, sadece özel
kampanyalar çerçevesinde, ikinci aşılar, iş yerlerinde ve aile hekimlerinin muayenehanelerinde
yapılacak aşılar için öngörülmektedir. Sunulan özel kontenjanlar olması halinde aşı stratejisi
çerçevesinde öncelik verilmesinin dışında randevu verilecek ve aşı yapılacaktır.
60 yaş altı bir kişi olarak ikinci Astra-Zeneca aşımı olurken hangi aşıyı alacağım?
Aşı olacak 60 yaş üstü kişiler için AstraZeneca ile ikinci aşı:
• İlk aşıları AstraZeneca olan 60 yaş üstü kişilere ikinci aşı için de AstraZeneca aşısı yapılacaktır.
Ancak ikinci aşının tarihi, ilk aşı tarihinden 12 hafta sonra olmalıdır.
İlk aşıları AstraZeneca olan, aşı olacak 60 yaş altı kişiler için ikinci aşı:
• İlk aşıları AstraZeneca aşısı ile yapılmış olan 60 yaş altı kişilere ikinci aşı için AstraZeneca aşısı
yapılabilmektedir. STIKO önerisi nedeniyle ikinci aşılamada bir mRNA etken maddesi alacaksınız.
Bu durumda da ikinci aşının tarihi, ilk aşı tarihinden 12 hafta sonra olmalıdır.
Aşı olduğumu nasıl ispat edebilirim?
Koruyucu aşı, aşı karnesine işlenir veya aşı karnesi ibraz edilmemişse bir aşı belgesi düzenlenir.
Avrupa Birliği'nde izin verilen bir aşı ile COVID-19'a karşı aşıların tamamlandığını gösteren belge,
son aşının ardından 15 gün sonra gerekli test belgesine eşit kabul edilmektedir. Bu durum,
Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunu (IfSG) 22. maddesi uyarınca aşının işleneceği aşı karnesi ile
ispat edilebilir. Aşının yapıldığı anda aşı karnesi olmaması veya ibraz edilmemesi halinde aynı
bilgileri içeren bir aşı belgesi düzenlenir. Bu belge de aşıların tamamlandığını ispat etmek için
uygundur. Şu anda Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) sorumluluğunda yaşa ve dijital katılıma bağımsız
olarak mümkün olduğunca toplumun tüm kesimlerinin erişebilmesi hedeflenen, dijital bir aşı
belgesinin uygulamaya konması planlanmaktadır. Ayrıntılar ve koşullar henüz geliştirme
aşamasındadır.
Daha fazla bilgi
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• www.zusammengegencorona.de
• www.gesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
• www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung

Bunun dışında Hür Eyalet Bavyera tarafından günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyoda
yayınlanan aşı kampanyasında bulunabilir. Genel sorular için bir Aşı Yardım Hattı (0841 305-41000,
Pazartesi - Cuma 8.00 ve 16.00 saatleri arasında) kurulmuştur. Kişisel sağlık durumunuza ilişkin
özel tıbbi sorular için tedavinizi yürüten doktora başvurmanızı rica ediyoruz.
Korona koruyucu aşısı hakkında basit bir dille yazılmış bilgiler için: stmgp.bayern.de/wpcontent/uploads/2021/02/allgemeine_informationen_corona_impfung.pdf
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