
Grip aşısı davetiyesi 
 
Hasta adı 
Hasta adresi 
Posta kodu ve hastanın ikamet yeri 

Tarih, 

Sayın Bay / Bayan, 
 
Bu yazı ile sizi yıllık grip aşısı için davet ediyorum. Grip aşısını ücretsiz olarak 
yaptırabilirsiniz. Grip aşısı gelip yaptırabileceğiniz tarih ve saat: 
 
Tarih: ................................................... 
Saat: ................................................... 
Yer: ................................................... 
 
• Bu yazıyı randevuya yanınızda getirin. 
• Grip aşısı kolunuzun üst kısmına yapılır. Bu nedenle, kolunuzun üst kısmını kolayca 

açığa çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin. 
 
Grip aşısı ne işe yarar? 
Grip aşısı, gribe karşı en iyi korumadır. Grip aşısı, vücudunuzun grip virüslerine karşı 
antikorlar üretmesini sağlar. Bu, yaklaşık 2 hafta sürer. 
  
Muayenehaneyi ne zaman arıyorsunuz? 
• Grip aşısı olduğunuz gün bu şikâyetlerden biri veya daha fazlası görüldüğünde: soğuk 

algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı, 37,5 derecenin üzerinde ateş veya sonucu pozitif bir 
korona testi. Yeni bir randevu oluşturun. 

• Daha önce tavuk yumurtası proteinine veya antibiyotiklere neomisin veya gentamisine 
karşı alerjiniz olduğu tespit edilmiş olduğunda. Bunun görülmesi nadirdir. 

• Yazının en üst kısmında belirtilen günde bir mazeretiniz olduğunda. 
 
Yan etkileri var mıdır? 
• Kolunuz grip aşısından sonra 1 veya 2 gün boyunca ağrıyabilir. Aşılama yerinde 

kızarıklık ve şişme görülebilir. 
• Grip aşısından sonraki birkaç gün boyunca kendinizi daha az iyi hissedebilirsiniz. 

Bu durum, grip değildir. Vücudunuz gribe karşı savunma oluşturmaktadır. 
 

Grip aşısı ve koronaya karşı aşı 
Koronaya karşı aşı için de randevunuz olduğunda, grip aşısı ile koronaya karşı aşıyı aynı 
anda yaptırmanın bir tehlikesi yoktur. 
 
Bu yazı size çocuğunuz için mi gönderildi? 
• Grip aşısı 6 ay ve üzeri olan çocuklar için güvenlidir. 
• Çocuğunuz 9 yaşından küçükse, çocuğunuza 4 hafta sonrasında ikinci bir grip aşısı 

yapılacaktır. Çocuğunuz 9 yaşından küçükse ve halihazırda grip aşısı olmuşsa, 
çocuğunuza 1 grip aşısı yapılacaktır. 

• Grip aşısı randevusuna çocuğunuzla birlikte siz de gelin. 
 
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
• Bu davetin arka kısmındaki bilgileri okuyun. 
• www.rivm.nl/griepprik 
• www.thuisarts.nl/griep 

Veya aile hekimine başvurun.  

Aile hekiminiz 

http://www.rivm.nl/griepprik
http://www.thuisarts.nl/griep
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