
Çocuklar ve ergenler için korona aşısı 
 

5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yaptırmaları olanağı bunu 

isteyen ebeveynlere ve velilere verilecek. Aşılanma isteğe bağlıdır 

ve bu yaş grubundaki tüm çocukların aşılanması için genel bir 

tavsiye yoktur. 

 

- Çocuklar çok nadiren ciddi şekilde hastalanırlar ve uzun bir süre sonra ortaya 

çıkabilecek yan etkiler veya nadir yan etkiler hakkında bilgiler şimdilik sınırlıdır. Çoğu 

çocuklar için bireysel faydası azdır ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI), 5 ila 11 yaş 

arasındaki tüm çocukların aşılanması gerektiğine dair bir tavsiyesi yoktur. FHI buna 

rağmen tüm ebeveynlere ve velilere çocuklarına aşı yaptırma olanağı verecektir. Ancak 

bu uygulama, özellikle az sayıdaki birkaç grup için uygun olacaktır, diyor Sağlık ve Bakım 

Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol. 

 

Uygulama, özellikle kronik hastalıkları olan çocuklar için, çocukların özel korunmaya 

muhtaç kişilerle yakın temasta olduğu aileler için, enfeksiyon oranı yüksek olan, veya 

sağlık hizmetlerine erişimin daha zayıf olduğu ülkelerde kalmak zorunda oldukları için 

yüksek risk altındaki çocuklar için geçerli olabilir. Ayrıca, başka nedenlerden dolayı 

özellikle savunmasız bir durumda yaşayan çocuklar için de uygun olacaktır. 

 

- Halk Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyesine uyuyoruz, ve bunu isteyen ebeveynler ve velilere 

çocuklarına ücretsiz aşı yaptırmaları olanağı veriyoruz, diyor Kjerkol. 

 

12-15 yaş arası gençler 

 

FHI, 12-15 yaş grubundaki gençlere ikinci doz aşı yaptırma olanağı tanınmasını tavsiye 

etmektedir. Ancak bu, aşının yaptırılması yönünde genel bir tavsiye değildir, çünkü en 



büyük fayda zaten ilk dozda mevcut olmakla birlikte, ikinci doz, miyokardit hastalığı 

riskini artırabilmektedir. Bugün itibariyle, diğer nadir yan etkiler hakkındaki bilgilerimiz 

de sınırlıdır. Ancak isteyenler için bu olanak yine de mevcuttur. 

- Hükûmet, çocukların ve gençlerin aşılanması konusunda Halk Sağlığı Enstitüsü'nün 

tavsiyesine uymaktadır. Bu isteğe bağlı bir seçenektir ve ebeveynler, çocuklarına aşı 

yaptırmak isteyip istemedikleri konusunda kendileri karar vermelidir. Ayrıca, FHI’nin 

vurguladığı gibi, belediyelerin aşılamaları okullarda organize etmek konusunda dikkatli 

olmaları gerektiği tavsiyesini destekliyoruz, çünkü aksi takdirde bu uygulama, yetkililer 

tarafından aşıyı yaptırmaya yönelik güçlü bir teşvik olarak algılanabilir ve bu nedenle 

isteğe bağlı değilmiş gibi algılanabilir, diyor Kjerkol. 

 

Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI) değerlendirmesi ve tavsiyesi 

Çocuklar ve ergenlerin korona sebebiyle ciddi hastalık geçirme riski çok düşüktür. 

Enfeksiyon sadece nadiren çocukların hastaneye yatırılmalarına neden olur ve ortalama 

hastanede kalma süreleri şimdiye kadar bir (1) gün olmuştur. FHI, aşının Omicron 

varyantı ile semptomatik hastalığa karşı etkisinin, önceki virüs varyantlarına kıyasla, 

önemli ölçüde azaldığına, ancak ciddi hastalığa karşı etkisinin korunduğu kanaatindedir. 

5-11 yaş grubu için yan etkiler hakkındaki bilgiler sınırlıdır ve bu, aşılama konusunda 

dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. 

Bu nedenle FHI, tüm çocukların aşılanması için genel bir tavsiyede bulunmayacaktır, 

ancak çocuklara ve gençlere uygulanan hem birinci, hem de ikinci dozun, her bir çocukta 

hastalık riskini azaltabileceği kanaatindedir. 


