
16 ve 17 yaşındakilerin aşılanması 
planlıyor 
 
Hükûmet, 18 yaş üstü nüfusun aşılanması tamamlandıktan 
sonra 16 ve 17 yaşındakilere korona aşısı yaptırma olanağı 
tanınmasını planlıyor. Bununla ilgili nihai karar Eylül ayında 
alınacak. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), 18 yaşın üzerindeki herkes tam aşılandıktan sonra 16 
ve 17 yaşındakilere korona aşısı yaptırma olanağı tanınmasını tavsiye etmiştir. 
Bu, bugün itibariyle mevcut bilgilere dayanmaktadır. İleride, gençleri aşılayan 
diğer ülkelerden daha fazla bilgi ve deneyim kazanacağız. 
  
- Norveç'te 18 yaş altı kişileri aşılamadan önce aşının etkileri ve yan etkileri 
hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak istiyoruz. Hükûmet, bu 
nedenle 16 ve 17 yaşındakilerin aşılanmasıyla ilgili olarak nihai kararı vermek için 
Halk Sağlığı Enstitüsü'nün Eylül ayında konu hakkında yeni bir değerlendirme 
yapmasını beklemeye karar vermiştir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 
 
Belediyeler aşı programını uzatmaya hazırlanıyor 
Korona aşılama programı, bugün 18 yaş (2003 doğumlular) ve üstü kişileri 
kapsamaktadır. Aşılanma olanağı, 12 ile 18 yaş arasındaki, ciddi hastalık riski 
yüksek kişilere de tanınmaktadır. FHI, Eylül ayındaki yeni değerlendirmesinden 
sonra da tavsiyesini sürdürürse, 16 ve 17 yaşındakiler de büyük olasılıkla aşılama 
programı kapsamına gireceklerdir. 
  
FHI'nin son tahminlerine göre, bu yaş grubunun aşısı en erken Ekim ayında 
gerçekleşebilecektir. 
  
- Belediyeleri aşılama programının önümüzdeki sonbahar döneminde 16 ve 17 
yaşındakileri de kapsayabileceği olanağına hazırlamak istiyoruz. Belediyelerin bu 
grubun aşılanmasını planlamak için zamana ve aşılama programının 18 yaş üstü 
nüfus aşılandıktan sonra da devam edeceğine dair bir sinyale ihtiyaçları var, diyor 
Høie. 
  
Bugün sadece Pfizer / BioNTech'in mRNA aşısı bu yaş grubu için onaylanmış 
bulunuyor. 



 
Daha normal bir günlük yaşam 
16-17 yaşlarındaki ergenlerin Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riski 
düşüktür. Ön veriler ayrıca hafif geçirilen bir Covid-19 vakasının uzun dönem 
etkileri göstermesi riskinin çok az olduğunu göstermektedir. 
 
Aynı zamanda, FHI'den elde edilen veriler, 16-19 yaş grubundaki gençlere küçük 
çocuklara göre daha sık Covid-19 teşhisi konduğunu göstermektedir. Bunun 
nedeni, bu yaş grubundaki gençlerin daha da genç olanlara ve çocuklara göre 
daha çok sosyalleşmeleri ve daha fazla kişilerle görüşmeleri olabilir. Pandeminin 
sonbahar ve kış aylarında nasıl gelişeceğini veya gençler arasındaki enfeksiyonun 
okula devamsızlığı ve enfeksiyon kontrol önlemlerini nasıl etkileyeceğini henüz 
bilmiyoruz. 
  
- 16 ve 17 yaşındakiler Covid-19'dan ciddi bir şekilde daha seyrek hastalansalar 
da, genç ergenlerden ve çocuklardan daha sık enfekte olurlar ve pandemi 
sırasında almaları gereken bütün önlemler bu grup için büyük bir yük 
oluşturmuştur. Onları aşılamanın dezavantajları, daha az sayıda enfeksiyon 
kontrol önlemleri ile daha normal bir günlük yaşama kavuşmanın faydaları ile 
kıyaslanmalıdır, diyor Høie. 

 
 


