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Waterloo Bölgesi Aşı Görev Gücü, 12 - 17 yaş arası gençlerin ve birlikte yaşadıkları (ilk 

doz COVID-19 aşısı olmayan) aile üyelerinin aşılanmalarına yardımcı oluyor.  

Gençlerin aşılanması, COVID-19'un yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmak ve yüz 

yüze eğitim için döndüğümüzde okulu daha güvenli hale getirmek için önemlidir. 

Şu anda kim aşı olabilir?  

12 - 17 yaş arası gençler şu anda COVID-19 aşısı için ön kayıt yaptırabilir. Gençler 

ve birlikte yaşadıkları aile üyeleri, ilk dozları için 7 Haziran ile 20 Haziran arası bir tarihe 

randevu alabilir. Gençler, randevu zamanında 12 yaşında olmalıdır. Gençlerin ikinci 

dozlarını diğer kişilerden daha hızlı almaları muhtemeldir; böylelikle 2021 öğretim 

yılından önce her iki aşıyı da yaptırmış olacaklardır. Şu an itibariyle aile üyeleri, başka 

bir uygun öncelik grubunun parçası olmadıkça ikinci dozlarını daha hızlı alamazlar. 

Hangi aşı yapılacak? 

Health Canada, 12 yaş ve üzeri herkes için Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısını 

onaylamıştır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz. 

• Gençler için COVID-19 Aşıları  

• Çocuk ve Gençler için COVID-19 Aşısı Bilgi Formu 

• COVID-19 Aşısı Hakkında SSS 

Nasıl ön kayıt yaptırabilirim?  

COVID-19 aşısına ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayın. 

• Lütfen öncelikli grup olarak “12-17 yaş arası gençler”i seçin  

• Formu gencin kişisel bilgileriyle doldurun; aile üyelerinin form doldurmasına 

gerek yoktur.  

• Gencin rezervasyon kodu alındığında, aynı evdeki aile üyeleri ilk dozları için 

randevu alırken aynı rezervasyon kodunu kullanabilir. 

Formu doldurmak için yardıma ihtiyacınız varsa lütfen formun nasıl doldurulacağına 

dair videoyu izleyin veya güvendiğiniz birinden size yardım etmesini isteyin. Ayrıca 

desteğe ihtiyacınız varsa, 200'den fazla dilde destek sunulan 519-575-4400 numaralı 

telefonu arayın. Sağırlar ve işitme güçlüğü çekenler (TTY): 519-575-4608. 

Rezervasyon kodunuzu, formu doldururken belirttiğiniz şekilde alacaksınız. Lütfen e-

postanızın JUNK/SPAM klasörünü düzenli olarak kontrol edin.  

Rezervasyon kodunuzu aldığınızda, rezervasyonunuzu lütfen mümkün olan en kısa 

sürede yaptırın. Aile üyeleri önceden Waterloo Bölgesi Kamu Sağlığı Birimine ön kayıt 

yaptırmışlarsa, çocuklarının rezervasyon koduyla randevu alabilir ve daha sonra 

alacakları rezervasyon kodlarını silebilir. 

https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-youth
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-en-2021-05-26.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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Gençler nerede aşı yaptırabilir? 

Gençlerin Pfizer aşısı sunan bir klinikten randevu almaları gerekir. Randevu alırken 

lütfen aşağıdaki kliniklerden birini seçin: 

• Cambridge Pinebush, Cambridge 

• Health Sciences Campus, Kitchener 

• The Boardwalk, Waterloo 

• Wellesley Clinic, Wellesley 

• New Vision FHT, Kitchener 

Kliniklerin nerede olduğunu görmek için COVID-19 Aşı Klinikleri Haritamızı ziyaret 

edin. 

Gençler randevu gününde sağlık kartlarını yanlarında getirmelidir. Sağlık kartı yoksa, 

kişinin kim olduğunun görülebildiği, üzerinde bir numara / kod bulunan başka bir kimlik 

belgesi getirin. Randevunuzdan önce ve sonra ne yapmanız gerektiği hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için Waterloo Bölgesi COVID-19 Aşı Klinikleri sayfasını ziyaret 

edin. 

 

[insert name of Board or school], uygun olan herkesin aşı olmak için ön kayıt 

yaptırmasını tavsiye etmektedir. Çocuğunuzu / çocuklarınızı eğitimlerinde en iyi şekilde 

desteklemek için, mümkün mertebe okul saatlerine dikkat edin. Ancak, sadece okul 

günü içinde randevu alabiliyorsanız, lütfen öyle yapın. Bu, toplumumuzdaki herkesin 

sağlığına öncelik vermek için önemli bir fırsattır. 

Topluluğumuzu güvende tutmak üzere devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

[person with signing authority for the school] 

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv

