
Hükûmet, coğrafi temelli yeni bir aşı 
dağılımı yapılmasına karar vermiştir 
 

Hükûmet, coğrafi açıdan daha etkin, yeni bir aşı dağılımı 
yapılmasına karar vermiştir. 18 yaşın üzerindeki herkese 
aşılanma imkânı tanınana kadar, bulaş oranı uzun süredir yüksek 
olan 24 belediyeye verilecek aşı dozları payı yüzde 60 civarında 
artırılacak. 
 
- Hükûmetin, aşıların yeniden dağılımından yana olmasının en önemli nedeni, toplumu hep 
birlikte, birazcık daha hızlı açabilme olanağımızı artırmasıdır. Bu, herkes için faydalı 
olacaktır, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Hükûmet geçen hafta, sadece Haziran ayında ve Temmuz ayının ilk yarısında doz vermek 
zorunda olan belediyelerin, Temmuz ayının ikinci yarısında aynı aşılandırma seviyesine 
ulaşma kapasitesi olması şartıyla, coğrafi temelli bir yeniden dağılım düzenlemesi 
uygulamaya karar verdi. 
 
Sağlık Müdürlüğü bu konuyu belediyelerle araştırması için görevlendirildi. Sağlık ve Bakım 
Hizmetleri Bakanı, valilerle 19 Mayıs’ta görüştü ve yeniden dağılım konusundaki nihai karar 
bu görüşme sonrası alındı. 
Belediyelerin çoğunluğu, zorlu olsa dahi tatil döneminde aşılama kapasitelerini 
artırabileceklerini bildirdiler. 
 
- Birçok Vali bana bunu bugün şunu söyledi: ‘’Bu zorlu bir iş olacak, ama başarmak 
zorundaysak, başaracağız.’’ Temmuz ayında daha da çok çaba sarfetmek durumunda olan 
bu belediyelerin, pandemiden en çok etkilenen belediyelerle böylesine önemli bir dayanışma 
içinde olmalarından etkilendim. Onlara teşekkür borçluyum, diyor Høie. 
 
Önümüzdeki dönemdeki önemli aşı sevkiyatları, aşılama temposunu bütün belediyelerde 
artıracaktır. 
 
- Aşılamalar hiçbir yerde durmayacak. Sadece öncelikli belediyelerde daha hızlı bir şekilde 
gerçekleşecek, diyor Høie. 
 
Uyarlanmış liste temel alınacak 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), Hükûmet’e, Haziran ayında hangi belediyelere daha yüksek bir 
aşı payı verilmesi gerektiğini, hangilerinin payının değişmemesi gerektiğini ve hangilerine 
daha düşük bir pay verilmesi gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu.  



 
Hükûmet, son gelişmelerin ışığında yeni bir değerlendirme yapılmasını talep etti ve FHI 14 
Mayıs’ta uyarlanmış bir belediye listesi temin etti. FHI’nin uyarlanmış listesi, coğrafi temelli 
yeniden dağılım konusundaki seçimlerin temelini oluşturmaktadır. 
 
Yeniden dağılımın yılın 23.haftasında başlaması bekleniyor. Öncelikli 24 belediyeye, 18 
yaşın üzerindeki herkese aşılanma imkânı tanınana kadar, verilmesi planlanandan yaklaşık 
olarak yüzde 60 daha fazla birinci doz verilecek. 
 
Önceliği önceden belirlenmiş olan Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad ve Lørenskog’daki artış, 
yaklaşık olarak yüzde 40 puanlık olacak. 
 
Bu, 309 belediyeye verilecek olan birinci aşı dozu sayısının, nüfus sayıları uyarınca verilmesi 
gereken orana göre, yedi haftaya kadar, ortalama olarak yüzde 35 daha az olacağı anlamına 
geliyor. 
 
-İlerideki aşılama programlarında belediyeler için olabildiğince fazla öngörülebilirlik sağlayıp 
bu son aşamada önemli sorunları olduğunu bildiren belediyelere yardımcı olacak çözümlere 
bakmalıyız, diyor Høie. 
 
Hükûmet bu nedenle: 
 
• FHI'yi, belediyelere aşılama konusunda bu yaz mümkün olduğu kadar öngörülebilirlik 
sağlamakla görevlendirmiştir.  
• Sağlık Müdürlüğü’ne, FHI’ye ve valilere, aşılama alanında birikip geri kalan işlerle ilgili 
sorunlar yaşadıklarını bildiren belediyeleri takip etmelerini ve nasıl yardımcı olabilecekleri 
konusunda önerilerde bulunmaları gerektiği talimatını vermiştir. 
• (24 öncelikli belediyenin tamamının bulunduğu) Oslo ve Viken illeri Vali’sine, söz konusu 24 
belediye ile diyaloğa girip Temmuz / Ağustos aylarında aşılamada sorun yaşayan 
belediyelere, örneğin kendi sağlık personellerinin yardımını sunarak, yardım edip 
edemeyeceklerini araştırmaları için talimat vermiştir. 
 
 
 
 

 
Daha büyük aşı dozu payı verilecek belediyeler şunlardır: 
Asker 
Bærum 
Drammen 
Eidsvoll 
Enebakk 



Fredrikstad 
Halden 
Indre Østfold 
Lier 
Lillestrøm 
Lørenskog 
Nannestad 
Nesodden 
Nittedal 
Nordre Follo 
Oslo 
Rakkestad 
Rælingen 
Råde 
Sarpsborg 
Skien 
Ullensaker 
Vestby 
Ås 
  
Nüfus sayılarına göre aşı dağıtılacak olan belediyeler (nötr belediyeler) 
şunlardır: 
Aurskog-Høland 
Bamble 
Bergen 
Frogn 
Færder 
Gjerdrum 
Holmestrand 
Horten 
Hurdal 
Kongsberg 
Kristiansand 
Lunner 
Marker 



Moss 
Nes 
Porsgrunn 
Ringerike 
Sandefjord 
Skiptvet 
Stavanger 
Trondheim 
Tønsberg 
Øvre Eiker 
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