
1. Aşılar ile ilgili önemli bilgiler 
  

Aşılar arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve sevdiklerimizi virüse karşı korumaya yardım için en iyi 
savunmamızdır. 
 
BİRLEŞİK KRALLIK’ta (UK) kullanılmasına onay verilen KOVİD -19 aşıları  Pfizer/BioNTech, 
Oxford/AstraZeneca, ve Moderna aşılarıdır. Tüm üç aşı her zamanki güvenlik, kalite ve 
etkililik denemelerinden geçmiştir ve KOVİD-19’a karşı yüksek seviyelerde koruma 
sağladıkları kanıtlanmıştır.   
 
Aşının kullanıma getirilmesi işlemi geliştirilmeleri için harcanan para tutarı ile ve salgının 
aciliyetinden dolayı birçok idari engeller kaldırıldığı için hızlandırılmıştır. Zamandan 
kazanmak için sallapati iş yapılmamıştır.  
 
Bu kadar hızlı geliştirilmelerine yardım eden bir diğer unsur KOVİD-19 aşılarının bilim 
adamları tarafından başka Koronovirüs aşıları üzerinde daha önceden yürütülen   çalışmaları 
üzerine inşa edilebilmesi olmuştur. Bunları bir başlangıç noktası olarak kullanaraktan, bilim 
adamları KOVİD-19 ile baş etmek için çalışmalarını uyarlayabildiler. 
 
Denenmeleri  için gönüllü olan  çok sayıda erkek ve kadınlar tarafından da yardım edildiler. 
Aşı denemeleri için gönüller toplamak genellikle aylar alabilir. Bu nedenle şimdi aşı alan 
insanların aşıların diğerleri üzerinde  halihazırda denenmiş  -ve güvenli oldukları kanıtlanmış 
olduklarından hiç endişeleri olmamalıdır. 
 
Bu, KOVİD aşısını olmanın aşağıda belirtilenler olduğu anlamına gelir:  

 

• Bağışıklık sisteminiz ile birlikte çalışacaktır bu nedenle  maruz kaldığınız zaman virus 
ile mücadele etmeye hazır olacaktır 

• KOVİD-19 alsanız bile  size ciddi olarak hastalanmaktan koruyacaktır 
• Çevrenizdeki insanları, özellikle korunmasız olanları, KOVİD-19’dan koruyacaktır. 

 
 
2. Kritik olanlara kütle test yapılması ve müşteri ile yüz yüze gelen personel   

Kovid-19’u olan üç kişiden biri kadarı Kovid belirtilerini göstermemektedirler, buna rağmen 
arkadaşlarına, ailelerine, sevdiklerine ve müşterilerine yine de geçirebilirler. 

İlçede artık hızlı Covid-19 testi yapılan mekanlarımızın olduğunu ve müşteriler ile yüz yüze 

gelme görevleri olan personelin ve kritik işlerde çalışan personelin düzenli olarak test 

edildiğini size bildirmek iştiyoruz.  

  ‘Kritik çalışanlar’ olarak belirlenmişlerin kullanışlı bir listesine burada bakınız 

Bu testler belirti vermeyen (bulgusuz) olan kişiler – yani KOVİD-19 olduklarının belirtilerini 

göstermeyenler -içindir. 

Bu hızlı testler (yan akımlı testler olarak da bilinen) yüksek ateş, ya da yeni ve devamlı 

öksürük, ya da koku ve tat duyularınının kaybolması veya değişmesi gibi belirtileri 

göstermeseler bile Covid-19 olan kişileri tanımlayabilir. Enfeksiyonu olanları tanımlayarak 

vürüsün yayılmasının engellenmesine yardımcı olabiliriz.  

Merkezler aşağıda yazılmıştır: 

48 Station Road, Wood Green, N22 7TY and 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision#critical-workers


Tottenham Community Sports Centre, 701-703 High Road, N17 8AD 

Şimdi kullanıma hazırdırlar ve Salı-Cuma günleri öğle vaktinden akşam 7’e ve Cumartesi 

günleri sabah saat 10’dan akşam 5’e kadar  kadar  haftada beş gün çalışacaklardır. Lütfen 

dikkate alınız: zamanlar değişikliğe tabidir ve talebi karşılamaya göre uygun hale 

getirilmektedirler.  More information can be found here 

Gerekli veya önemli işlerde  çalışanlar haftada iki defaya kadar lateral flow test (yan akımlı 

test ) yaptırabilirler. 

Belirtileriniz var ise NHS 119 arayarak ya da çevrim içi randevu alarak test rezervasyonu 

yaptırmalısınız. 

Follow this link to get a free NHS test to check if you have coronavirus 

Yeni ulusal sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sağlık ile ilgili randevular ve acil durumlarda 

olduğu kadar  KOVID-19 testİ yaptırmak  için de hala evden çıkabilirsiniz. 

Test yaptırmak ailelerimizi, arkadaşlarımızı, toplumlarımızı ve müşterilerimizi korumaya 
yardım eder. 

 

https://www.haringey.gov.uk/news-and-events/coronavirus-covid-19-haringey-together/health-advice/covid-19-testing-haringey
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

