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Gebeyim
Neden aşı olmalıyım?
ir COVID-19 enfeksiyonu durumunda, mevcut
veriler, annede hastalığın şiddetli seyri, düşük
ve erken doğum riskinin artmasıyla birlikte
gebe kadınların savunmasızlığının arttığını
göstermektedir.
Bu nedenle Lüksemburg Bulaşıcı Hastalıklar
Yüksek Konseyi (CSMI), 10. hafta amenoreden
itibaren hamile kadınlara aşı yapılmasını
önermektedir.
Bu öneri mevcut durumda sadece mRNA tipi
aşılar için geçerlidir.

Aşılanma sorasında kendi
sağlığımı ve bebeğimin
sağlığını korumak.
Sağlığınıza ve doğacak olan çocuğunuzun
sağlığına özel bir dikkat vermek istiyoruz.
Bu nedenle, gebeliğinizin sonunda, sizin
ve çocuğunuzun sağlık durumunu kontrol
etmek için Nancy Farmakovijilans Merkezi
tarafından sizinle iletişime geçilecektir. Bugüne
kadar herhangi bir riskin kaydedilmediğini
hatırlatmak isteriz.

Aşılandıktan sonra
ne yapmalıyım?
› B
 ağışıklık tam bir aşılama gerçekleştirildikten
sonra ilk haftalar içerisinde gelişmektedir.
Dolayısıyla hemen koruma altında değilsiniz!
› B
 u nedenle, COVID-19‘u etrafınızdakilere
hala bulaştırmanız mümkündür. Koruyucu
davranışları uygulamaya devam ediniz.
› Size uygulanan aşıya bağlı olarak iki doz
gerekebilir: ikinci doz için aşı merkezinde randevu
aldığınızdan emin olun. Aşının yüksek bir oranda
etkinliğini garanti etmek için süre önemlidir.
› A
 şılanmış olsanız bile, Geniş Kapsamlı Teste
katılmaya devam ediniz.

İstenmeyen yan etki
görülmesi halinde ne
yapmalıyım?
› Aşılar diğer tüm ilaçlar gibi yan etkilere yol
açabilir.
› En sıkça rapor edilen yan etkiler aşağıda
sıralanmıştır: enjeksiyon yerinde ağrı,
yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrısı, ürperme,
eklem ağrıları ve ateş. Bu etkiler nahoştur
ancak birkaç gün sonra kendiliğinden
kaybolur ve bu nedenle ciddi değildirler.
› Bazı yan etkilerin aşıdan sonra daha uzun
bir süre boyunca daha yoğun olması veya
aşılanmadan sonra daha uzun bir süre kendi
göstermesi olasıdır. Nadir ve farklı tipte
de olabilirler: Bu etkiler aşının kullanıma
sunulduğu sırada bilinmez, bunlara
beklenmeyen etkiler denir. Bu ciddi veya
beklenmedik etkileri bize bildirmeniz, buna
göre hareket edebilmemiz için önemlidir.
› Herhangi bir yan etki görmeniz halinde,
bundan eczacınıza veya doktorunuza
bahsediniz. Bunları doğrudan ulusal
beyan sistemi aracılığıyla da beyan
edebilirsiniz: https://gd.lu/8n3FhB
› Aşı ile ilgili kullanma
talimatlarıcovidvaccination.lu
üzerindeInfoVAXX bölümünde mevcuttur.

