
Tüm yetişkinlere güçlendirici aşı dozu 
teklif edilecek 
 
Basın bülteni | Tarih: 12.11.2021 
| Sayı: 146/21 

 
Hükûmet, 18 yaşın üzerindeki herkese güçlendirici aşı dozu 
yaptırma olanağı tanınmasına karar vermiştir. 
 
Belediyeler halihazırda 65 yaş üstü kişilere güçlendirici korona aşısı dozu verme 
sürecinde. Hükûmet, gelecek yıl ikinci aşı dozunun üzerinden en az 6 ay geçmiş 
olması suretiyle 18 ila 64 yaş arasındaki herkese güçlendirici aşı dozu teklif 
edilmesini planlıyor. 
 
- Koronaya karşı en önemli korunmamız aşıdır. Enfeksiyon, önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca aramızda bulunmaya devam edecek ve virüsün yayılmasını önlemek için 
birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Ancak, aşıların sağladığı korumaya da 
ihtiyacımız var. Hükûmet, FHI'nin değerlendirmesini dinlemiştir ve tüm yetişkin 
nüfusa güçlendirici aşı dozu teklif edilmesini planlamıştır, diyor Başbakan Jonas 
Gahr Støre. 
 
Enfeksiyon oranı, ülkenin çeşitli yerlerinde artıyor ve sağlık hizmetlerinin 
üzerindeki yük şu anda çok büyük. Toplumda artan enfeksiyon seviyesi, daha 
fazla kişinin ciddi şekilde hastalanma riskini arttırıyor. Aşılar, hastalığa karşı yüzde 
100 koruma sağlamıyor ve yaşlılardaki etkisi biraz daha az. 
- Yetişkinlere güçlendirici aşı dozu verilmesi, hastalığa karşı daha iyi korunma 
sağlanmasına ve daha az kişinin hastalığı yaymasına katkıda bulunabilir. Ancak 
bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu nedenle FHI'den güçlendirici aşı 
dozunun yetişkinler için yararı ve oluşturduğu risk potansiyeli hakkında sürekli 
değerlendirmeler yapmalarını istedik, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Ingvild Kjerkol. 
 
FHI'nin düzenli değerlendirmeleri arasında enfeksiyon durumu, hastalık yükü ve 
yeni bilgiler de yer almakta. FHI, 18 ile 64 yaş arasındakilere güçlendirici dozların 
ne zaman uygulanılabileceği ve tavsiyelerde ayarlamalar yapmanın gerekip 
gerekmediği konusunda rehberlik sağlayacaktır. 
 
Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına, 65 yaş üstü 
kişilere ve sağlık profesyonellerine güçlendirici aşı dozu verilmesine daha 
önceden karar verilmişti. 



18-64 yaş grubundaki birçok kişi için ikinci aşı dozunun üzerinden henüz altı ay 
geçmedi. Belediyeler bu gruba güçlendirici aşı dozu teklif etmeden önce, birinci 
ve ikinci aşı dozu verilmesine üçüncü dozun bağışıklık sistemi zayıf olanlara, 
güçlendirici aşı dozunun 65 yaş ve üzeri kişilere ve sağlık personeline verilmesine 
öncelik tanımalıdır. Buna ek olarak bir de grip aşısı vardır. 
 


