
Aşısı tamamlanmış kişiler için 
tedbirler hafifletiliyor 
 

Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü tavsiyeleri doğrultusunda aşısı 
tamamlanmış kişilere yönelik tavsiyeleri hafifletiyor. Özel evlerde, aşısı 
tamamlanmış kişiler, aşısı tamamlanmış diğer kişilerle yakın sosyal temas 
halinde (1 metreden daha az mesafeli) olabilirler. Risk grubunda yer 
almayan aşılanmamış insanlarla da yakın sosyal temas kurabilirler. 
Kamusal alanda, hem aşılı hem de aşısız olanlar için tavsiyeler ve kurallar 
aynıdır.  
 
– Aşının ciddi hastalanmaya ve bulaşa karşı iyi bir koruma sağladığına dair 
bilgilerimiz giderek artıyor. Bu bilgiyi, mümkün olan yerlerde tedbirleri 
hafifletmek için kullanmamız gerekir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 
Tam koruma sağlanması için iki doz gerekiyor. 

Kamusal alanda kurallar aynı 

Aşının yi bir koruma ağlamasına rağmen, aşı yaptıran kişiler de Covid-19’a 
yakalanabilirler. Aşı yaptıran kişilerin başkalarına virüs bulaştırması da 
mümkündür. Virüsün size bulaştığını fark etmeseniz de bu geçerlidir.  

– İnsanlar arasındayken, etrafınızda risk grubunda olup da aşı yaptırmamış 
kişilerin olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Toplumda virüse karşı 
korunmasız pek çok kişi olduğu sürece ve aşı olanların bazı durumlarda virüsü 
kapabileceği ve başkalarına bulaştırabileceği düşünüldüğünde, tavsiye ve kurallar 
kamusal alanda herkes için aynı olmalıdır, diyor Høie.  
Høie ayrıca, birçok kişinin bir arada bulunduğu yerlerde basit ve net tavsiyelere 
ve kurallara ihtiyaç olduğunun da altını çiziyor.  
 



Korona sertifikası yolda 

– Nüfusun giderek daha büyük bir bölümü aşılandıkça, kişi sayısı kısıtlamaları ve 
toplumdaki diğer genel enfeksiyon kontrol önlemleri herkes için hafifletilebilir. 
Aynı zamanda ulusal bir korona sertifikası üzerinde de çalışıyoruz, diye belirtiyor 
Høie. 

Korona sertifikası, aşı durumu, geçirilen Covid-19 enfeksiyonu ve en son test 
durumu hakkında bilgiler içerecektir. Bu, sözkonusu sertifikaya sahip olanlar için 
kamusal alanda birtakım hafifletmelere yol açabilir. Ancak bu sadece aşı ile 
mümkün olamaz. 

– Aşı durumunun karantina zorunluluğu için ne anlama geleceğini de 
değerlendireceğiz, diyor Høie. 

Aşısı tamamlanmış kişiler için tavsiyeler: 

• Aşısı tamamlanmış kişiler, risk grubunda olsalar bile, aşı yaptırmış diğer 
kişilerle evlerinde ve arabada yakın sosyal temas (1 metreden az) 
içerisinde olabilirler. 

• Aşısı tamamlanmış kişiler, risk grubunda yer almayan aşı yaptırmamış 
kişilerle yakın sosyal temas kurabilirler.  

• Aşısı tamamlanmış kişiler, birlikte yaşamadıkları, risk grubunda yer alan aşı 
yaptırmamış kişilerle aralarında yeterli mesafe (en az 1 metre) 
bulundurmaya devam etmelidirler. 

• İnsanlar arasındayken (toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere kamusal 
alanda), değişmeyen tavsiyeler ve kurallar vardır. Bu, örneğin mesafe, kişi 
sayısı, hijyen ve maske kullanımı ile ilgili tavsiyeler ve kurallar için 
geçerlidir.  
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