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Tek Bakışta Etkinlik Ayrıntıları 
 

Yer: Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 adresinde yer alan Wolstein Merkezi. 
Tarih: 17 Martta başlıyor (sekiz hafta boyunca haftada yedi gün açık) 
Saat: 08:00 – 20:00. 
Nasıl randevu alırsınız: 

Şu anda aşı yaptırmak için uygun Ohiolular kendileri için randevu alabilirler: 

•  gettheshot.coronavirus.ohio.gov adresinden çevrimiçi randevu almak için arama alanına 44115 no'lu posta kodunu girin. 
• Telefonla randevu almak için 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) no'lu telefonu arayın. 

• Kayıtları yüz yüze almak için eyalet memurları ve federal görevliler bazı toplulukları ziyaret edeceklerdir.  
Yanınızda ne getirmelisiniz: Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı onaylamak için pek çok kimlik  kartı kabul edilir. Vatandaşlık ya da 
oturma izni durumu için kanıt göstermeniz gerekmez. 
Ücret: Ücretsiz, sigorta gerekmez. Park: 
Ücretsiz. 
Ulaşım yardımı: Ulaşım yardımı için United Way 211'i arayın, ulaşım seçenekleri arasında ücretsiz Greater Cleveland Regional 
Transit Authority (RTA) otobüs bileti, ortak paylaşımlı taksi hizmetleri ve Senior Transportation Connect ve yerel kiliselerin 
sunduğu ulaşım hizmetleri mevcuttur. 
Aşılama süreci, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Savunma Bakanlığı, Cleveland Şehri, Cuyahoga Eyaleti ve 
Cleveland Devlet Üniversitesi desteği ile birlikte Ohio Sağlık Dairesi, Ohio Ulusal Muhafızlar Teşkilatı ve Ohio Acil Durum Yönetim 
Kurumu tarafından organize edilecektir. 

Web sitesi: http://bit.ly/MassVaxOhio 

Daha fazla bilgi için: coronavirus.ohio.gov/vaccine adresinden COVID-19 aşısı hakkındaki sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Konuşma Konuları 

Toplu Aşılama Tesisi 

• Mevcut tüm COVID-19 aşılarının COVID-19 kaynaklı ciddi hastalıktan, hastaneye yatırılmaktan ve ölümden 
koruma konusunda güvenilir ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. 

• Sigortanız olmasa bile, COVID-19 aşısı olmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez. 

• Pek çok kimlik kartı kabul edilir, aşı yaptırabilmek için vatandaş olduğunuzu ya da oturma iznine sahip 
olduğunuzu göstermeniz gerekmez. Görevlilerin adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulaması gerekir. 

• COVID-19 aşınızı Cleveland State’te bulunan Wolstein Merkezinde yaptırmak için gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
adresini ziyaret ederek çevrimiçi ya da 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) no'lu telefonu arayarak randevu alın. 
Çevrimiçi randevu alırken, Wolstein Merkezi Konumunu bulmak için arama alanına 44115 no'lu ZIP kodunu girin. 

• 17 Marttan itibaren, haftanın yedi günü saat 08:00-20:00 arasında randevu alabilirsiniz. 

• Ulaşım yardımı sağlanacaktır. Ulaşım yardımı için 211'i arayın, ulaşım seçenekleri arasında ücretsiz Greater 
Cleveland Regional Transit Authority (RTA) otobüs bileti, ortak paylaşımlı taksi hizmetleri ve Senior Transportation 
Connect ve yerel kiliselerin sunduğu ulaşım hizmetleri mevcuttur. 

• Park ücretsizdir. 

• COVID-19 aşılarını Cleveland bölgesine taşımak için, toplu aşılama Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD 
Savunma Bakanlığı, Cleveland Şehri, Cuyahoga Eyaleti ve Cleveland Devlet Üniversitesi desteği ile birlikte Ohio Sağlık 
Dairesi, Ohio Ulusal Muhafızlar Teşkilatı ve Ohio Acil Durum Yönetim Kurumu tarafından organize edilecektir. 

•  coronavirus.ohio.gov/vaccine adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
 

COVID-19 Aşıları 

• Tüm COVID-19 aşıları güvenilir ve etkilidir. Şu anda ABD'de bulunan COVID-19 aşıları sıkı bir şekilde test edilmiştir ve 
COVID-19 virüsünden kaynaklanan hastalıklara, hastane tedavilerine ve ölüme karşı korumakta etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. COVID-19 aşı geliştirme işlemi, grip ve su çiçeği aşıları gibi daha eski aşılarda kullanılan adımlara benzer 
adımlar içermektedir FDA ve bağımsız tıbbi uzmanlar, bu aşıların kapsamlı ve katı bir şekilde değerlendirildiğini 
onaylamaktadır. 

• Hiçbir adım atlanmamıştır. On yıllardan beri devam eden araştırmaların ve ön hazırlığın yanı sıra, COVID-19 aşıları 
işlemleri hızlandırmak ve “bürokratik formaliteleri” azaltmak için harcanan çabalar sayesinde çok hızlı bir şekilde 
geliştirilmiştir. 

• COVID-19 aşısından COVID-19 kapamazsınız. Aşılar canlı virüs içermemektedir. Bu da demek oluyor ki, 

COVID-19 bulaştıramazlar ya da COVID-19 virüs testinde pozitif sonuca neden olamazlar. 

• COVID-19 aşı çalışmaları tarihteki en büyük çalışmalardan birisidir. Genel olarak bir aşı çalışması, yaklaşık 5.000 
katılımcıyla gerçekleşir. Moderna COVID-19 klinik deneyinde yaklaşık 30.000 katılımcı yer almıştır, Johnson & Johnson 
ve Pfizer-BioNTech deneylerinin her birisinde ise 43.000 katılımcı yer almıştır. 

• COVID-19 aşıları kesinlikle kısırlığa ya da düşüğe yol açmaz. COVID-19 aşılarının kısırlığa ya da düşük yapma riskini 
artırdığına yönelik hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 

• COVID-19 aşıları DNA'nızı değiştirmez ya da genetik yapınızla oynamaz. COVID-19 aşılarının hiçbirisi 

bir insanın genetik yapısını değiştirmez ya da modifiye etmez. Bu aşıların tümü vücuda gelecekte 

kapabileceğienfeksiyondan nasıl korunacağını öğretir. 

• Aşı enjeksiyonları mikroçip ya da takip cihazları içermemektedir.  Aşılar, mikroçip, nanoçip, RFID takip cihazı ya 
da vücudunuzu herhangi bir şekilde takip ya da kontrol edecek hiçbir cihaz içermemektedir. 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Yan etkileri hafiftir ve vücudunuzun koruma geliştirdiğini gösteren normal belirtilerdir. Grip aşısı gibi aşıların yan 
etkilerine benzerdir ve en fazla birkaç gün devam etmelidir. Bazı kişiler birkaç gün boyunca enjeksiyon bölgesinde ağrı ya 
da kızarıklık, vücut ağrısı, baş ağrısı veya ateş bildirmiştir. Ciddi reaksiyonlar veya anaflaksi nadir olarak gerçekleşir. Başka 
aşılara ya da aşının içindeki maddelere karşı özel olarak ciddi bir alerjiniz varsa, COVID-19 aşısını doktorunuza danışın, 
doktorunuz risk değerlendirmenizi daha doğru yapabilir ve güvenli bir şekilde nasıl aşı olabileceğine dair daha fazla bilgi 
verebilir. Ohio, Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç (FDA) Kurumu dağıtımını ve aşıya karşı 
negatif reaksiyonları izlemektedir. 

• COVID-19 aşısı yaptırmak için hiçbir ücret ödemeniz gerekmez. Sağlayıcınız sigortanızı, Medicare veya Medicaid 
bilgilerinizi sorabilir, çünkü sağlayıcılar sigortaya bir uygulama ücreti ekleyebilir. Doğrudan hiçbir ücret ödemeniz 
gerekmez. 

• Aşıların etkililiğini ve güvenliğini inceleyen deneylere geçmişte klinik araştırmalarda yeterince temsil edilmemiş 
topluluklar da dahil olmak üzere çok çeşitli topluluklardan insanlar katılmıştır. Klinik deneylerde yer alan katılımcılar 
arasında şu gruplar yer almaktadır: 

o Farklı renklerden topluluklar (Pfizer-BioNTech katılımcılarının %42'si ve Moderna katılımcılarının %37'si, 

Johnson & Johnson katılımcılarının %35'i). 
o 65 yaş üstü (Pfizer-BioNTech katılımcılarının %21; Moderna katılımcılarının %23'ü); 60 yaş üstü (Johnson & 

Johnson katılımcılarının %34'ü). 
o Yüksek COVID-19 risk grubunda yer alan diyabet, ciddi obezite ve kardiyak hastalık gibi yüksek riskli kronik 

hastalığı olan kişiler (Pfizer-BioNTech katılımcılarının %46'sı; Moderna katılımcılarının %42'si, Johnson & 
Johnson katılımcılarının %40'ı). 
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Topluluk Takvim Listesi 
Yer: Cleveland Devlet Üniversitesi, Wolstein Merkezi 
Adres: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Tarih: 17 Mart tarihinde başlıyor (sekiz hafta boyunca haftada yedi gün açık) 
Saatler: 08:00 – 20:00. 

Web sitesi: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Telefon numarası: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Açıklama: Aşağıdaki seçenekler karakter sınırlamasına bağlıdır. 

 

1.000 karakter altı: 
Haftanın 7 günü, saat 08:00-20:00 arasında aşı randevusu alabilirsiniz. Şu anda COVID-19 aşısı yaptırmaya uygun Ohiolular 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov  adresindeki arama alanına 44115 no'lu posta kodunu girerek randevu alabilirler. Ya da 1-833-4-
ASK-ODH (1-833-427-5634) no'lu telefonu arayarak. Sigortanız olmasa bile, COVID-19 aşısı olmak için hiçbir ödeme yapmanız 
gerekmez. Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli kimlik türleri  kabul edilmektedir. Vatandaşlık veya ikamet izni 
belgesi göstermenize gerek yoktur. Ulaşım yardımı için, 211'i arayın ve Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) otobüs 
biletinden ya da paylaşımlı taksi hizmetinden faydalanın. Aşılama süreci, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD 
Savunma Bakanlığı, Cleveland Şehri, Cuyahoga Eyaleti ve Cleveland Devlet Üniversitesi desteği ile birlikte Ohio Sağlık Dairesi, Ohio 
Ulusal Muhafızlar Teşkilatı ve Ohio Acil Durum Yönetim Kurumu tarafından organize edilecektir. Park ücretsizdir. 

 
800 karakter altı: 
Haftanın 7 günü, saat 08:00-20:00 arasında aşı randevusu alabilirsiniz. Aşı yaptırmaya uygun Ohiolular 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov adresinden 44115 posta kodunu aratarak ya da 1-833-4-ASK- ODH no'lu telefondan randevu 
alabilir. Sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısı ücretsizdir ve pek çok kimlik kartı kabul edilir. Oturma izni için belge gerekmez. 
Ücretsiz Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) otobüs bileti almak ya da paylaşımlı taksi hizmetlerinden yararlanmak 
için 211'i arayın. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Savunma Bakanlığı, Cleveland Şehri, Cuyahoga Eyaleti ve 
Cleveland Devlet Üniversitesi desteği ile birlikte 
 Ohio Sağlık Dairesi, Ohio Ulusal Muhafızlar Teşkilatı ve Ohio Acil Durum Yönetim Kurumu tarafından organize edilecektir. 
 

 

500 karakter altı: 
COVID-19 aşı randevuları haftada 7 gün 08:00-20:00 arasında alınabilir. Aşı yaptırmaya uygun Ohiolular 
gettheshot.coronavirus.ohio.gov adresinden 44115 posta kodunu aratarak ya da 1-833-4-ASK- ODH no'lu telefondan randevu 
alabilir. Sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısı ücretsizdir ve pek çok kimlik kartı kabul edilir. Oturma izni için belge gerekmez. 
Ücretsiz Regional Transit Authority (RTA) otobüs bileti almak, paylaşımlı taksi hizmetlerinden ya da diğer ulaşım yardımlarından 
yararlanmak için 211'i arayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Bülten/Web Sitesi Yazı Dili 

Toplu COVID-19 Aşılama Kliniği Cleveland'da Haftada 7 Gün Açıktır 
COVID-19 aşı randevuları 17 Mart itibariyle Cleveland Devlet Üniversitesindeki Wolstein Merkezinde haftada 7 gün saat 08:00-
20:00 arasında yapılabilir. Şu anda COVID-19 aşısı yaptırmaya uygun Ohiolular gettheshot.coronavirus.ohio.gov  adresindeki arama 
alanına 44115 no'lu posta kodunu girerek randevu alabilirler. Ya da 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) no'lu telefonu arayarak 
randevu alabilirsiniz. 

 

Cleveland Toplu Aşılama Tesisi 
Mevcut tüm COVID-19 aşılarının COVID-19 kaynaklı ciddi hastalıktan, hastaneye yatırılmaktan ve ölümden koruma konusunda 
güvenilir ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Aşağıda önemli bazı bilgiler verilmiştir: 

• Yer: Cleveland State University, 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 adresinde yer alan Wolstein Me 

• Tarih: 17 Mart – 5 Mayıs, 2021 (sekiz hafta boyunca haftanın 7 günü açıktır) 

• Saat: 08:00 – 20:00. 

Nasıl randevu alırsınız: 
 
Şu anda aşı yaptırmak için uygun Ohiolular kendileri için randevu alabilirler: 

•  gettheshot.coronavirus.ohio.gov adresinden çevrimiçi randevu almak için arama alanına 44115 no'lu posta kodunu girin. 

• Telefonla randevu almak için 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) no'lu telefonu arayın. 
• Kayıtları yüz yüze almak için eyalet memurları ve federal görevliler bazı toplulukları ziyaret edeceklerdir.  

 

Ben uygun muyum? 
Ohio'nun aşamalı aşı dağıtım planı uyarınca, uygun olup olmadığınızı kontrol etmek için gettheshot.coronavirus.ohio.gov adresini 
ziyaret edin. Bu aşı tesisi uygun tüm Ohiolulara açıktır; aşılanmak için Cleveland'da veya Cuyahoga'da yaşamanız gerekmez. 

 

Yanınızda getirmeniz gerekenler 
Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için pek çok kimlik türü kabul edilir. Vatandaşlık ya da oturma izni durumu için kanıt 
göstermeniz gerekmez. Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli kimlik türleri  kabul edilmektedir. Vatandaşlık ya da 
oturma izni durumu için kanıt göstermeniz gerekmez. 

 
Ücretsiz aşılar 
Sigortanız olmasa bile, COVID-19 aşısı olmak için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez. Sağlayıcınız sigortanızı, Medicare veya 
Medicaid bilgilerinizi sorabilir, çünkü sağlayıcılar sigortaya bir uygulama ücreti ekleyebilir. Doğrudan hiçbir ücret ödemeniz 
gerekmez. Park ücretsizdir. 

 

Ulaşım yardımı 
Ücretsiz Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) otobüs biletinden ya da paylaşımlı taksi hizmetinden yararlanmak 
için 211'i arayın. Senior Transportation Connect ve yerel kiliselerin sunduğu ulaşım yardımları da dahil olmak üzere başka 
ulaşım yöntemleri de sağlanacaktır. 

 

İkinci doz için tekrar gelmemiz gerekecek mi? 
Wolstein Merkezinde yapılan aşıların üç haftalık  aralıklarla iki doz halinde uygulanması gerekir. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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COVID-19 aşılarını Cleveland bölgesine taşımak için, toplu aşılama Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Savunma 
Bakanlığı, Cleveland Şehri, Cuyahoga Eyaleti ve Cleveland Devlet Üniversitesi desteği ile birlikte Ohio Sağlık Dairesi, Ohio Ulusal 
Muhafızlar Teşkilatı ve Ohio Acil Durum Yönetim Kurumu tarafından organize edilecektir. 

 
COVID-19 hakkındaki sorularına yanıt almak için coronavirus.ohio.gov/vaccine adresine başvurun. Toplu aşılama tesisleri 
hakkında daha fazla bilgi için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret e. 

 

COVID-19 aşıları hakkında sorularınız mı var? 

• COVID-19 Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

• COVID-19 Aşıları Efsaneler ve Gerçekler 

• Farklı COVID-19 Aşılarının Nasıl Etki Ettiğini Anlama 

• COVID-19 aşısı yaptırmadan önce, yaptırırken ve yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler 

• Aşı Randevuları için Kabul Edilen Kimlik Kartları 
• Öncelikli Gruplar ve Uyumluluk Bilgi Formu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Grafikler ve Çizimler 
 

Tüm grafiklere erişip buradaki Dropbox'a indirin. 
 

Logolar 
 

Birincil Logo (şeffaf arkaplanlı PNG) Birincil Logo (beyaz arkaplanlı JPEG) 
 

 

 

 

Beyaz Logo - 1 (koyu arkaplanda kullanmak için 

şeffaf arkaplanlı PNG) 

Beyaz Logo - 2 (koyu arkap 

şeffaf arkaplanlı PNG) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Üyelik El İlanı Tesis posteri 

 
 

Tesis afişi 
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3 x 3 bülten reklamı Üyelik kartı 

 

 

Facebook (Çok Yakında) – 1 Facebook (Çok Yakında) – 2 
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Oturum açma – sosyal medya  
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Güvenilir Kaynaklar ve Bağlantılar 
• Ohio Sağlık Birimi COVID-19 Aşı web sitesi - https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o COVID-19 aşıları hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 
o Efsaneler ve Gerçekler COVID-19 Aşısı 

o COVID-19 Bilgi Formu: COVID-19 aşılarının güvenliği 

o COVID-19 aşısı yaptırmadan önce, yaptırırken ve yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler 
o Aşı Randevuları için Kabul Edilen Kimlik Kartları 
o COVID-19 varyantları hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 
o COVID-19 Aşı Tedarikçi Bilgileri 

 

• Ohio Gelişim Yetersizlikleri Birimi tarafından paylaşılan kaynaklar 

o Açık İfade COVID-19 aşıları hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 
o Aşı yaptırma: Hakkımda Bilinmesi Gerekenler – aşı tedarikçisinin hastaya olabildiğince uygun şekilde yardımcı 

olması için, engelli bireyler ya da bakımlarını üstlenen kişiler tarafından bu form doldurulabilir. 
o Aşı Yaptırmak: Ne Beklemeliyim 

o Toplumsal Hikaye: Bir COVID-19 Aşısı Yaptırmak 
 

• Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri Kaynakları 

o CDC İletişim Materyalleri 

o COVID-19 Aşısı Yaptırmanın Faydaları 
o İlk Olarak Kimlere Aşı Yapılacak? 

o Aşı Randevunuzda Ne Bek 

o Aşıların Güvenliğini Sağlama 
o Farklı Aşılar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Sosyal Medya 
 

Önerilen sosyal medya içeriği 
 

Zamanlama/Konu Facebook Mesajı Twitter/Instagram Mesajı 

17 Marttan 
Önce 

 #COVID19 aşı randevusu mu almak istiyorsunuz? 

📅Randevular 17 Mart'tan itibaren haftanın 7 günü, 08.00 - 20.00 

saatleri arasında 

Wolstein Center'da alınabilir.  

🌐 İnternetten randevu alın: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 

(Posta kodu 44115) 

📞Telefonla randevu alın: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#AşıOlun 

 #COVID19 aşı randevusu mu almak istiyorsunuz? 

 

📅Randevular 17 Mart tarihinden itibaren haftanın 7 günü, 08.00 
- 20.00 saatleri arasında Wolstein Center'da alınabilir. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Posta kodu 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#AşıOlun 

17 Mart'tan 
önce 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını 17 Mart tarihinden itibaren haftanın 
7 günü Wolstein Center'da randevuyla 

yaptırmak mümkün olacaktır. Daha fazla bilgi için 

http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. #AşıOlun 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını 17 Mart tarihinden itibaren 
haftanın 7 günü Wolstein Center'da randevuyla 

yaptırmak mümkün olacaktır. Daha fazla bilgi ve randevu almak 

için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. #AşıOlun 

17 Mart'tan 
önce 

#COVID19 aşı randevuları 17 Mart tarihinden itibaren haftanın 
7 günü Wolstein Center'da alınabilir. Bunları biliyor muydunuz? 
  Sağlık sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısını 
ücretsiz yaptırabilirsiniz. 

⬛ Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli 
kimlik türleri kabul edilmektedir. Vatandaşlık veya ikamet izni 
belgesi göstermenize gerek yoktur. 
  Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz @riderta 
otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. 

#COVID19 aşı randevuları 17 Mart tarihinden itibaren haftanın 
7 günü Wolstein Center'da  alınabilir. 

  #COVID19 aşısını yaptırmak ücretsizdir. 
  Çeşitli kimlik türleri kabul edilmektedir. 
  Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz 
@GCRTA otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayın. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Zamanlama/Konu Facebook Mesajı Twitter/Instagram Mesajı 

17 Mart'tan 
önce 

#COVID19 aşı randevusu almayı mı düşünüyorsunuz? 17 Mart 
tarihinden itibaren Wolstein Center'da haftanın 7 günü 08.00 - 
20.00 saatleri arasında binlerce randevu verilecektir. 

✅ Sağlık sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısını  

ücretsiz yaptırabilirsiniz. 

✅ Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli kimlik türleri 
kabul edilmektedir. Vatandaşlık veya ikamet izni belgesi 
göstermenize gerek yoktur. 

✅ Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz @riderta 

otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayabilirsiniz. 

 
İnternetten randevu alın: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(arama çubuğuna 44115 posta kodunu girin) 

 
Telefonla randevu alın: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#AşıOlun 

#COVID19 aşı randevuları 17 Mart tarihinden itibaren her gün 
08.00 - 20.00 saatleri arasında  

Wolstein Center'da alınabilir. 

✅ Aşı yaptırmak ücretsizdir. 

✅ Çeşitli kimlik türleri kabul edilmektedir; ikamet izni 

belgesine gerek yoktur. 

✅ Ulaşım konusunda yardım almak için 211'i 

arayın. http://bit.ly/MassVaxOhio 
#AşıOlun 

17 Mart'ta 
veya 
sonrasında 

 #COVID19 aşı randevusu mu almak istiyorsunuz? 

📅Randevular 17 Mart'tan itibaren haftanın 7 günü, 08.00 - 20.00 

saatleri arasında 

 Wolstein Center'da alınabilir. 

🌐 İnternetten randevu alın: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(Posta kodu 44115) 

📞Telefonla randevu alın: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#AşıOlun 

 #COVID19 aşı randevusu mu almak istiyorsunuz? 

 

📅Randevular haftanın 7 günü, 08.00 - 20.00 saatleri arasında 
Wolstein Center'da alınabilir. 

🌐 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Posta kodu 

44115) 

📞1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#AşıOlun 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Zamanlama/Konu Facebook Mesajı Twitter/Instagram Mesajı 

17 Mart'ta 
veya 
sonrasında 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını 17 Mart tarihinden itibaren her 
gün 08.00 - 20.00 saatleri arasında Wolstein Center'da  

yaptırmak mümkün olacaktır. Daha fazla bilgi için 

http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. #AşıOlun 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını her gün 08.00 - 20.00 saatleri 
arasında Wolstein Center'da yaptırabilirsiniz. Daha fazla bilgi 

ve randevu almak için 

http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret 

edin. #AşıOlun 

17 Mart'ta 
veya 
sonrasında 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını her gün Wolstein Center'da 
ücretsiz olarak yaptırmak mümkündür. Kabul edilen kimlik türleri, 
ulaşım yardımı ve randevu almakla ilgili daha fazla bilgi için 
http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. 

#AşıOlun 

Güvenli ve etkili #COVID19 aşısını her gün Wolstein Center'da 
ücretsiz olarak yaptırmak mümkündür. Kabul edilen kimlik türleri, 
ulaşım yardımı ve randevu almakla ilgili daha fazla bilgi için 

http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. #AşıOlun 

17 Mart'ta 
veya 
sonrasında 

2 milyonu aşkın Ohio'lu titizlikle test edilen, güvenli #COVID19 
aşısını yaptırdı. Şimdi Wolstein Center'da her gün 08.00 - 20.00 
saatleri arasında binlerce aşı randevusu veriliyor. Yanınızda ne 
getirmeniz gerektiği, ulaşım yardımı ve randevu almakla ilgili 

daha fazla bilgi için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. 
#AşıOlun 

2 milyonu aşkın Ohio'lu güvenli ve etkili #COVID19 aşısını 
yaptırdı. Her gün 08.00 - 20.00 saatleri arasında Wolstein 
Center'da binlerce aşı randevusu veriliyor. Yanınızda ne 
getirmeniz gerektiği, ulaşım yardımı ve randevu almakla ilgili 
daha fazla bilgi için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret 
edin. 

17 Mart'ta 
veya 
sonrasında 

COVID-19 aşı randevuları haftanın 7 günü, 08.00 - 20.00 saatleri 
arasında Wolstein Center'da alınabilir. Bunları biliyor muydunuz? 

... 
  Sağlık sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısını 

ücretsiz yaptırabilirsiniz. 
  Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli kimlik 
türleri kabul edilmektedir. Vatandaşlık veya ikamet izni 
belgesi göstermenize gerek yoktur. 
  Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz @riderta 
otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için http://bit.ly/MassVaxOhio adresini ziyaret edin. 

#COVID19 aşı randevuları haftanın 7 günü, 08.00 - 20.00 
saatleri arasında Wolstein Center'da alınabilir. 

  #COVID19 aşısını yaptırmak ücretsizdir. 

⬛ Çeşitli kimlik türleri kabul edilmektedir. 
  Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz 
@GCRTA otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayın. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Zamanlama/Konu Facebook Mesajı Twitter/Instagram Mesajı 

17 Mart'tan 
önce 

#COVID19 aşı randevusu almayı mı düşünüyorsunuz? Randevular 
haftanın her günü, 08.00 - 20.00 saatleri arasında Wolstein 
Center'da  alınabilir. 

✅ Sağlık sigortanız olmasa bile COVID-19 aşısını  

ücretsiz yaptırabilirsiniz. 

✅ Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için çeşitli 
kimlik türleri kabul edilmektedir. Vatandaşlık veya ikamet izni 
belgesi göstermenize gerek yoktur. 

✅ Ulaşım konusunda yardım almak için (örneğin ücretsiz  
@riderta otobüs biniş kartı gibi) 211'i arayabilirsiniz. 

 

İnternetten randevu alın: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(arama çubuğuna 44115 posta kodunu girin) 

 
Telefonla randevu alın: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 

#AşıOlun 

#COVID19 aşı randevuları haftanın her günü, 08.00 - 20.00 
saatleri arasında Wolstein Center'da alınabilir. 

✅ Aşı yaptırmak ücretsizdir. 

✅ Çeşitli kimlik türleri kabul edilmektedir; ikamet izni 

belgesine gerek yoktur. 

✅ Ulaşım konusunda yardım almak için 211'i 

arayın. http://bit.ly/MassVaxOhio 
#AşıOlun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Zamanlama/Konu Facebook Mesajı Twitter/Instagram Mesajı 

Ulaşım yardımı   Wolstein Center'daki #COVID19 aşı randevunuza gitmek için ulaşım 
konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 

 
2-1-1 numaralı telefondan United Way CLE'yi arayarak  
Cuyahoga County'den ücretsiz ulaşım konusunda yardım 
alabilirsiniz. Örneğin: 

 

 Ücretsiz @riderta otobüs biniş kartı. 
 Araç paylaşım hizmetleri. 
 Yaşlılara yönelik ulaşım hizmetleri. 

 
 

  Daha fazla bilgi için https://cuyahogacounty.us/vax adresini ziyaret 
edin. 

  Wolstein Center'daki #COVID19 aşı randevunuza gitmek için 
ulaşım konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? 

 
2-1-1 numaralı telefondan United Way CLE'yi arayarak 
Cuyahoga County'den ulaşım konusunda yardım 
alabilirsiniz: 

 

 Ücretsiz @GCRTA otobüs biniş kartı. 
 Araç paylaşım hizmetleri. 
 Yaşlılara yönelik ulaşım hizmetleri. 

 

⬛ https://cuyahogacounty.us/vax 

Kimlik gereklidir. Wolstein Center'daki #COVID19 aşı randevunuza 
giderken yanınızda ne götüreceğinizden emin değil 
misiniz? 

 

✅ Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için yanınızda bir kimlik 
belgesi götürmelisiniz. Pek çok kimlik türü kabul edilmektedir. 
Vatandaşlık veya ikamet izni belgesi göstermenize gerek yoktur. 

✅ Sağlık sigortanız olmasa bile #COVID19 aşısını  
ücretsiz yaptırabilirsiniz. 

 

Aşı randevunuzdan önce, randevu sırasında ve sonrasında ne 

yapmanız gerektiğini öğrenin: https://bit.ly/3qEEv86 

Wolstein Center'daki #COVID19 aşı randevunuza giderken 
yanınızda ne götürmelisiniz? 

 

✅ Adınızı, kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için bir kimlik belgesi. 
Pek çok kimlik türü kabul edilmektedir; ikamet izni belgesine gerek 

yoktur. 

✅ Aşı yaptırmak ücretsizdir. 

 Sağlık sigortası 
gerekmez. 

 

Randevunuz için hazırlanın: https://bit.ly/3qEEv86 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/UnitedWayCLE
https://www.facebook.com/CuyahogaCounty/
https://www.facebook.com/CuyahogaCounty/
https://www.facebook.com/riderta
https://cuyahogacounty.us/vax
https://cuyahogacounty.us/vax
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://bit.ly/3qEEv86
https://bit.ly/3qEEv86

