
Korona aşısı 

Trondheim’in tüm sakinlerine koronaya karşı aşı yaptırma olanağı 

sunulmuştur. Dijital form üzerinden aşı için randevu alabilirsiniz.  

 

Korona aşısı şimdi kimlere yapılacak? 

16 yaşın üzerindeki herkes istediği zaman aşı randevusu alabilir. 12 ile 16 yaş 

arasındaki çocuklar ebeveynlerinin rızasını almak zorundadır. 

65 yaş ve üstü kişiler - üçüncü doz 

65 yaşında veya daha büyükseniz, ‘’Min side'’ (Benim sayfam) üzerinden 

güçlendirici aşı dozu (üçüncü doz) için randevu alabilirsiniz. 

Korona aşısının ikinci dozunu almanızın üzerinden en az beş ay geçmiş olmalıdır. 

Eğer SMS (kısa mesaj) almadıysanız ve korona aşısının ikinci dozu üzerinden en 

az beş ay geçtiyse yine de randevu alabilirsiniz. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_som_er_ar_eller_eldre_dose_tre
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_som_er_ar_eller_eldre_dose_tre
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/vaksine--self
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/vaksine--self


Rİsk grubundaki kişiler – üçüncü doz 

Korona aşısının üçüncü dozunu alabilmeniz için korona aşısının ikinci dozunu 

almanızın üzerinden en az dört hafta geçmiş olmalıdır. 

St. Olavs Hastanesinden veya diğer uzman sağlık hizmetlerinden size üçüncü aşı 

dozunun önerildiğine dair bir mektup aldıysanız, belediyenin internet sitesi 

üzerinden Min side’ye giriş yaparak kayıt yaptırmalısınız. 

Bu gruplardan birine dahil olduğunuz halde uzman sağlık hizmetlerinden bir 

mektup veya Trondheim Belediyesinden bir SMS almadıysanız, belediyenin 

internet sitesi üzerinden Min side’ye giriş yaparak kayıt yaptırmalısınız. 

Trondheim’de kullanılan aşılar 

Trondheim’de Pfizer ve Moderna aşıları kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Halk 

Sağlığı Enstitüsü’nün internet sayfalarına bakınız. 

Aşı için randevu alma 

Form 

Aşı randevusu almak için dijital form kullanabilirsiniz.  

 Aşı randevusu almak için giriş yapın. 

Yakınlarınız, forma kendi dijital kimlikleri ile giriş yaparak sizin adınıza randevu 

alabilirler. 

Telefon 

İnternet üzerinden randevu alamıyorsanız, 90 50 90 52 numaralı hattı 

arayabilirsiniz. 

Randevu almadan önce bunları bilmeniz yararlı olacaktır 

Randevusuz (drop-in) olarak gelebilir miyim, yoksa mecbur randevu almalı 

mıyım? 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_i_risikogruppen_dose_tre
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#personer_i_risikogruppen_dose_tre
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/nedsatt-immunforsvar
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona/nedsatt-immunforsvar
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#vaksiner_som_brukes_i_trondheim
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#vaksiner_som_brukes_i_trondheim
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-med-to-ulike-koronavaksiner
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-med-to-ulike-koronavaksiner
https://minside.trondheim.kommune.no/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_bare_mote_opp_drop_in_eller_ma_jeg_bestille_time
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_bare_mote_opp_drop_in_eller_ma_jeg_bestille_time


Pazartesiden Cumaya kadar 09.00-14.00 arası Sluppen’deki aşı merkezine 

randevusuz olarak gelebilirsiniz. 

Kuyruk oluşmasını önlemek için yine de önceden randevu almanızı öneririz. 

Başka bir aşı yaptıracaksam ne kadar süre beklemeliyim? 

Korona aşısı ile diğer aşıların arasında en az bir hafta olmalıdır. 

Tercümana ihtiyacım olursa ne yapmalıyım? 

Tercüman hakkınız vardır. Tercüan ücretsizdir. 

Bir tercümana ihtiyacınız varsa, 90 50 90 52 numaralı korona hattını arayın. 

Onlar aşı için randevu saati alır ve gerekirse bir tercüman rezervasyonu yapar. 

Hem tercümanların hem de sağlık çalışanlarının gizlilik yükümlülüğü vardır. Bu, 

sağlığınızla ilgili bilgileri gizli tuttukları anlamına gelir. 

Randevuyu iptal etme veya değiştirme 

Rezervasyon yapılan yer ve saatte gelme imkanınız yoksa rezervasyon 

formuna giriş yaparak veya 90 50 90 52 numaralı hattı arayarak randevu 

değişikliği veya iptali yapabilirsiniz. 

Randevu saatim ne zaman? 

Aşı randevu saatinizin ne zaman olduğunu görmek için rezervasyon formuna 

giriş yapabilirsiniz. 

16 yaşından küçük çocuk ve gençlerin aşılanması 

için onay 

16 yaşından küçük çocuk ve gençlerin aşı olabilmeleri için veli sorumluluğu 

bulunan her iki ebeveynlerinden de yazılı aşı onayı almaları gerekir. Formları aşı 

merkezine getirin. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_lenge_bor_jeg_vente_hvis_jeg_skal_ta_en_annen_vaksine
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_lenge_bor_jeg_vente_hvis_jeg_skal_ta_en_annen_vaksine
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_gjor_jeg_hvis_jeg_har_behov_for_tolk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_gjor_jeg_hvis_jeg_har_behov_for_tolk
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona
https://minside.trondheim.kommune.no/#/korona


Kamu himayesi altındaki çocuklar için, çocuğa eşlik eden kişinin Çocuk Koruma 

Kurumundan yazılı onay almış olması gerekir. 

Aşı randevunuza, doldurulmuş bir onay formu ve öz beyan formu getirin. 

Pratik bilgiler ve aşı merkezindeki randevuya gidiş 

Aşılama nerede yapılıyor? 

Aşılama Sluppen’de yapılmaktadır. 

Adres: Sluppenvegen 14, NTNU’nün sınav lokalleri. 

Otopark: Lokallerin hemen arkasındaki park alanına 300’e kadar araba park 

edebilir. 

Otobüs: AtB, Lerkendal ve Sluppen arasında otobüs seferleri işletmektedir 

(rota numarası 19). Lerkendal'dan otobüsler hafta içi 07.59-15.49 saatleri 

arasında 20 dakikada bir hareket etmektedir. Daha fazla bilgi için AtB'nin 

internet sitesine bakabilirsiniz. 

Burada, Sluppen’de aşılamanın nasıl yapıldığına dair bir film izleyebilirsiniz. 

Sluppen’deki aşı merkezi hakkında daha fazla bilgi. 

Belediye, aşı merkezine gidiş gelişler için ulaşım sağlıyor mu? 

Hayır, aşı merkezine ulaşımı kendiniz sağlamalısınız. 

AtB, Lerkendal ve Sluppen arasında servis otobüsleri (rota numarası 19) 

işletmektedir. Rotaların hareket saatlerini buralardan öğrenebilirsiniz:  

● AtB seyahat planlayıcısı 

● AtB güzergah tabloları ve atb.no sitesinde düzenli olarak öne çıkan 

makaleler. 

● www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html 

● Güzergah tablosu ayrıca aşı merkezinde de asılı durmaktadır ve her 

hafta güncellenmektedir 

Daha fazla bilgi için AtB’nin internet sayfalarına bakınız.  

Randevu saatime geleceğimde neye dikkat etmeliyim? 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_foregar_vaksineringen
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hvor_foregar_vaksineringen
https://goo.gl/maps/ULsVuJDqZoqBXCdW7
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://youtu.be/QmVKdgeeAFU
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyhetssaker/korona/2021/februar/klart-for-vaksinering-pa-sluppen/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#tilbyr_kommunen_transport_til_og_fra_vaksinasjonssted
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#tilbyr_kommunen_transport_til_og_fra_vaksinasjonssted
https://atb.no/
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss-til-sluppen-article16018-28.html
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#hva_ma_jeg_huske_pa_nar_jeg_moter_til_timen


● Tam zamanında gelin 

● Maske kullanın 

● Pasaport, ulusal kimlik kartı, sertifika veya fotoğraflı banka kartı gibi bir 

kimlik belgesi getirin 

● Aşılamayı kolaylaştıran giysiler giyin, örneğin bir tişört gibi 

● Kullandığınız ilaçların güncel listesini yanınıza alın 

Yanımda refakatçi bulundurabilir miyim? 

İhtiyacınız varsa yanınızda refakatçi getirebilirsiniz. 

Aşıdan sonra engelli çıkışını kullanmak zorundaysanız, çıkış kartı alabilmeniz 

için bunu girişte güvenlik görevlilerine söylemelisiniz. 

Aşı yaptırdıktan sonra hemen gidebilir miyim? 

Aşı yapıldıktan sonra 20 dakika boyunca gözlemlenmelisiniz. 

Daha önce şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, 60 dakika boyunca 

gözlemlenmelisiniz. 

Hasta olmama rağmen randevu saatine gelebilir miyim? 

Hayır, aşı randevunuza gelmek için sağlıklı olmanız gerekir. 

Soğuk algınlığı belirtileriniz veya diğer bulaşıcı hastalık belirtileriniz varsa, 

randevunuza gelmemelisiniz. 

Korona sertifikası 

Korona sertifikası, aşı olup olmadığınızı, Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra 

bağışıklığınızın olup olmadığını ve korona testinizin negatif olup olmadığını 

gösterir. 

Korona sertifikanızı görmek için helsenorge.no’ya giriş yapın 

helsenorge.no ve Halk Sağlığı Enstitüsü sayfalarında korona sertifikası hakkında 

daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_ha_med_meg_ledsager
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_ha_med_meg_ledsager
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk
https://tjenester.helsenorge.no/koronasertifikat
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/


Korona aşısı hakkında 

● Korona aşısıyla ilgili helsenorge.no sayfaları 

● Halk Sağlığı Enstitüsü’nün korona aşısıyla ilgili sayfaları 

● 1-2-3 adımda korona aşısı – illüstrasyonlarla birlikte kısaca genel bilgiler  

● Aşılama hakkında – farklı dillerde bilgiler – açıklayıcı basit filmler 

12-15 yaş arası gençlerin aşılanması hakkında 

● 12-15 yaş aralığındaki gençler için korona aşısı - illüstrasyonlarla birlikte 

kısaca genel bilgiler  

● Çocuklar adına korona aşısına onay verme ile ilgili Sağlık 

Müdürlüğünden bilgilendirme 

● 12-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere korona aşısı yapılması hakkında 

bilgiler (Trondheim Belediyesi) 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://docs.google.com/document/d/1nOQYVEBFnbdIYH3FwKKU-a63Pp90ahbNFOja2fbXgFw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nOQYVEBFnbdIYH3FwKKU-a63Pp90ahbNFOja2fbXgFw/edit?usp=sharing

