Korona aşısı davet mektubu hakkında bilgi
RIVM’den GGD’de yapılacak korona aşısı ile ilgili bir mektup aldınız mı? Aldınızsa aşı için randevu
alabilirsiniz. Bu telefonla ya da İnternet üzerinden yapılabilir. Mektupta telefon numarası ve web
sitesi bildirilmektedir. Sizin adınıza bir başkası da randevu alabilir. Örneğin çocuğunuz ya da bakıcınız.
Telefonda size Hollandaca yardımcı olunacaktır. Randevu alma amaçlı internet sitesinin dili
Hollandaca ve İngilizcedir.
Randevuyu alırken hangi aşı noktasına gidebileceğiniz size söylenecektir. Yurttaş hizmet numaranızı
(BSN) elinizde tutun. Randevunuzu aldıktan sonra size bir onay e-postası gönderilecek. Randevuyu bir
yere not etmenizin faydası olacaktır. Bu nedenle elinizde kalem ve kağıt olsun.
İki kez aşı olacaksınız. Randevu alırken size aynı anda birinci ve ikinci aşı için randevu verilecektir.
Randevu alırken bunu hesaba katın.
Sağlık beyanı
Davet mektubu bir sağlık beyanını da içermektedir. Bunu evde doldurup randevuya yanınızda
götürmeniz önemlidir. Sağlık beyanını iyi tanıdığınız biriyle de doldurabilirsiniz. Aşı yerinde İngilizce
bir sağlık beyanı doldurmak mümkündür.
Verilerinizin kaydı
Randevu alırken, aşı verilerinizin RIVM'ye ve doktorunuza iletilmesine izin verip vermediğiniz
sorulacaktır. Buna izin vermeseniz de aşınız yapılacaktır.
RIVM’nin yaptığı kayıtla ilgili bilgiler davet mektubuna eklenmiştir. Özetle:
- RIVM şu verileri kaydeder: yurttaş hizmet numarası, doğum tarihi, soyadı, adres bilgileri,
aşılama nedeni, aşı olunan tarih ve yer, aşının adı ve parti numarası.
- RIVM, aşının iyi etki gösterip göstermediğini araştırmak üzere verilerinizi kullanır.
- Örneğin, olası bir yan etki durumunda hızla uyarılabilirsiniz.
- Yasalar uyarınca RIVM prensip olarak aşı verilerinizi 20 yıl süreyle saklayacaktır. Bu süre
yukarıda açıklanan kayıt amaçları için gerekirse daha kısa veya daha uzun olabilir.
- Kişisel bilgilerinizi yalnızca az sayıda kişi görüntüleyebilir. Bunlar, aşılama programını
yürütenler veya işler yolunda gitmediğinde sizi uyarmaları gereken kişilerdir. Veriler, politika
ve istatistikler için anonimleştirilir.
- RIVM'deki verilerinizi istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu, Mart ayının sonundan itibaren
mijn.rivm.nl/vaccinaties adresindeki müşteri portalında yapılabilir. Bunun için DigiD’nize
ihtiyaç olacaktır.

Aşı yerine ziyaret
Aşılama bölgesine güvenli ve sorunsuz bir ziyaret için aşağıdakileri yapmak önemlidir:
• yüz maskesi takmak ve başkalarıyla 1,5 metre mesafeyi korumak
• kolunuzu kolayca kaldırmanıza izin veren giysiler giymek
• doldurulmuş sağlık beyanını yanınızda getirmek
• ilaç tedavisi görüyorsanız ilaç özetinizi yanınızda getirmek
• kimliğinizi yanınızda getirmek
Korona şikayetlerine uyan şikayetleriniz varsa evde kalın.

