
12-15 yaş arası çocuklara korona aşısı 
yaptırma olanağı sunuluyor 
 

Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü'nün önerdiği şekilde 12-15 yaşındakilere 
korona aşısı sunulmasına karar vermiştir. Bu yaş grubundakilere ilk etapta 
yalnızca bir doz aşı sunulacaktır. 
 
– Uzman görüşleri, aşılanmanın 12-15 yaşındakilere getirdiği avantajların dezavantajlardan 
daha fazla olduğu şeklindedir. Bu, Hükûmet için belirleyici olmuştur. Şu an çocuklar ve 
gençler arasında bulaş seviyesi çok fazla artmıştır, aşı ise bu gruptakilerin de daha büyük 
oranda normal bir günlük yaşama sahip olmasına katkıda bulunacaktır, diyor Başbakan Erna 
Solberg.  
 
– Artık aşı tedariki iyi bir durumdadır ve bazı belediyeler 12-15 yaşındaki çocukları hızlı bir 
şekilde aşılamaya başlayabilecektir. Aşılama, test ve temaslı takibi ile ilgili çalışma 
yoğunluğu belediyeden belediyeye değişmektedir. Bu yaş grubunu paralel olarak aşılamaya 
başlayıp başlamayacaklarının değerlendirmesini belediyeler kendileri yapmalıdır, diyor Sağlık 
ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Aşılar 12 yaş ve üstü için onaylanmıştır. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, ABD ve Kanada 
dahil olmak üzere birçok ülke bu yaş grubuna halihazırda aşı yaptırma olanağı sunmaktadır. 
 
2009 doğumlular için belediyeler, henüz 12 yaşını doldurmamış olanların 12 yaşına 
geldiklerinde çağrılmasını sağlayacak bir sistem kurmalıdır.  
 
Daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor 
FHI, 12-15 yaş arasındaki çocuklar/gençler üzerinde aşının genellikle çok iyi bir etkisi 
olduğuna ve bu yaş grubunda yetişkinlere göre bir dozdan sonra sağlanan korumanın 
muhtemelen daha uzun süreceğine dikkat çekmektedir. FHI, bu yaş grubuna ikinci dozun 
verilmesine ilişkin bir tavsiyede bulunmadan önce ciddi yan etkilere, hastalığın seyrine ve 
genel duruma dair güncel bilgilerle yeni değerlendirmeler yapacaktır.  
 



12-15 yaş grubu, yaklaşık 260.000 kişiyi, yani nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturmaktadır. Üç yaş 
grubu (2008, 2007 ve 2006) ortaokula ve bir yaş grubu (2009) ilkokula gitmektedir.  
 
Görüşlerinin alınması çocukların hakkıdır 
Çocukların aşılanması konusunda son kararı ebeveynleri verir. 12-15 yaş arası gençler sağlık 
konuları bakımından reşit değillerdir, ancak kendi sağlıklarıyla ilgili kararlarda onların da 
dinlenmesi gerekmektedir. Koronaya karşı aşılama, ebeveyn sorumluluğu olan kişinin veya 
kişilerin rızasını gerektirmektedir. 
 
- FHI, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre hakları olduğu şekilde, 12-15 yaşındakilere 
göre uyarlanmış bilgiler hazırlayacaktır, diyor Høie. 
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