
Bazı gruplar için ücretsizdir
Grip olunduğunuz zaman genellikle, ani yüksek 
ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı ve 
öksürük gibi belirtiler gösterirsiniz.  Örneğin 
hasta bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında 
veya nefes verdiğinde virüs yayılır. Grip 
başkalarıyla yakın temas yoluyla da bulaşabilir. 
Hastalanmadan kısa bir süre önce siz de hastalığı 
bulaştırabilirsiniz.

Bazı gruplar grip nedeniyle ciddi şekilde 
hastalanabilirler ve bu nedenle aşı olmaları çok 
önemlidir. Stockholm Bölgesinde yaşayan ve 
nufüsa burada kayıtlı bu gruplara dahil kişiler 
ücretsiz aşı olabilmektedirler.

Bu yılki aşı dönemi 3 Kasım ve 28 Şubat 2021 
tarihleri arasındadır. Kasım ayı boyunca bu risk 
grupları için aşı olma önceliği vardır. Aşı olmak 
isteyen diğer kesimler bunu 1 Aralık 2020 
tarihinden itibaren yapabilirler. Bu kişiler aşı 

Kendinizi gripten koruyun

Daha fazla bilgiyi 
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa 

sayfasında bulabilirsiniz.

Grip, virüslerden kaynaklanır ve çok bulaşıcıdır. Aşı yaptırarak kendinizi gripten 
koruyabilirsiniz. 65 yaşını doldurmuş, hamile olan veya gripten ağır hasta olma riski 
yüksek olan kişilerin aşı olmaları tavsiye edilir. Bu kişilerin Kasım ayı boyunca aşı olma 
önceliği vardır.

Ücretsiz aşı olanağı sunulan 
gruplar:
•	 1955	ve	öncesinde	doğanlar
• Hamileliği	16.	haftayı	dolduranlar	
• Tıbbi	risk	grupları	(örneğin	kalp	hastalığı,	
akciğer	hastalığı,	aşırı	obezite	ya	da	diğer	
hastalıklar	veya	sizi	grip	nedeniyle	ciddi	
şekilde	hasta	olma	riskine	sokan	
durumlar)

ücretlerini kendileri öderler.
COVID-19 salgını sırasında gribe karşı aşı, her 
zamankinden daha önemli olup gribe karşı aşı 
yapan tüm klinikler, aşıların güvenli bir şekilde 
yapılabilmesi için faaliyetlerini mevcut duruma 
uyarlayarak gerçekleştireceklerdir.

Her yıl aşı olmanız gerekiyor
Gripten korunmak için her yıl aşı olmanız gerekir. 
Koruma yaklaşık iki hafta sonra gelişir. Aşı 
yaptırmanız, hastalığın size bulaşma riskini önemli 
ölçüde azaltır. Buna rağmen hasta olursanız, 
yaptığınız aşı semptomları hafifletir ve aşı 
olmadan olacağınız kadar ciddi bir şekilde hasta 
olmazsınız.

Grip aşısı güvenlidir
Her mevsim kullanılan türden olan grip 
aşıları 1940’lardan beri kullanılmaktadır. O 
zamandan beri dünya çapında milyarlarca 
insan aşı olmuştur. Aşının etkisi sürekli olarak 
değerlendirilmektedir. Aşının yapıldığı yerde 
geçici kızarıklık ve bölgesel şişkinlik gibi 
belirebilecek herhangi bir yan etki,  hafif ve 
geçicidir. Bazen ağrı, yorgunluk ve ateş gibi hafif 
ve kısa süreli semptomlar hissedebilirsiniz.

Aşı olma zamanı 
geldiğinde hatırlatılması 

için, 720 80 numaralı 
telefon hattına 

VACCINATION yazarak bir 
mesaj (SMS) gönderiniz.
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