
Aşıların coğrafi temelli yeniden 
dağılımı: 24 belediyeye yüzde 45 
daha fazla doz verilecek 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (FHI) yapmış olduğu yeni 
hesaplamalar, aşı dozlarının yüzde 60’ının yeniden dağılması 
nedeniyle, bulaş oranı düşük olan belediyelerin, aşıların yüzde 
35'inden çok daha yüksek bir orandan vazgeçmek zorunda 
kalacağını gösteriyor. Belediyelerin planlanandan fazlasını başka 
belediyelere vermek zorunda kalmalarını önlemek için, yeniden 
dağılım düzenlemesiyle belediyelerin alacağı ekstra aşı dozu 
oranı yüzde 45'e indirildi. 
 
Hükûmet geçtiğimiz hafta, aşı dozlarının uzun süredir yüksek enfeksiyon oranı 
olan ve sıkı önlemler alan belediyelere daha hedeflenmiş bir şekilde 
dağıtılmasına karar vermişti. Bu plana göre, 24 belediyeye yüzde 60 ekstra aşı 
dozu verilecekti. 
  
Aynı zamanda, belediyelerin dağılımın doğurabileceği olumsuz sonuçların 
üstesinden gelebilmelerini sağlamak, Hükûmet için önemliydi ve hâla önemli. 
Bazı belediyeler bunun zorlu olacağını bildirdi, ancak belediyelerin çoğunluğu 
bunu yapabileceklerini belirttiler.  
  
- Hükûmet hiçbir belediyenin yüzde 35 civarından fazla aşı dozu vermemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır. Bu, coğrafi açıdan yeniden dağılımın yüzde 45 
oranında olması gerektiği anlamına geliyor. 
 
- FHI aşılamanın buna rağmen yine de iyi bir etkisi olacağı kanaatinde ve bu yaz 
aşılama programının önemli bir ölçüde değişmeyeceğini belirtiyor, diyor Sağlık ve 
Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Bu yeni rakamların nedeni, dozları azaltılmayacak olan belediyeler listesine daha 
fazla belediyelerin eklenmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra FHI aşı dağılımına ilişkin 
pratik konuları da inceledi. Bu etkenler, önceki tahminlerde dikkate alınmamıştı. 
 



Yüzde 35’in üst sınır olarak belirlenmesi sayesinde belediyelerde gecikmeler 
oluşması riski azaltılmıştır. Önümüzdeki haftalarda Norveç’te uygulanan aşı sayısı 
önemli derecede artacaktır. Belediyelerdeki aşılamalar bu yeniden dağılım 
nedeniyle durmayacaktır, ancak ekstra doz verilen 24 belediyede hızlanacaktır, 
diyor Bent Høie. 
 
Eğer aşılama teslimatları planlanana göre giderse, 18 yaşın üstündeki herkese 
Temmuz ayı ortası itibariyle aşı yapma imkânı tanınmış olacaktır. FHI’nin 
hesaplamaları bunu gösteriyor. 
 
- Güncellenmiş bilgiler yılın 23. haftasında yapılacak olan aşılama teslimatının 
daha önce öngördüğümüz 340 000 değil, yaklaşık olarak 300 000 doz oranında 
olacağı yönünde. Bu dozların kısa süre içinde teslim edilmesini umuyoruz. Bu, 
aşılama planına göre hareket etmeyi başarabilmemiz için önemlidir, diyerek 
sözünü tamamlıyor Høie. 
 
 
 
 


