
 
  

 

 

 
13-19 Eylül tarihleri arasında Almanya çapında #HierWirdGeimpft (Burada aşı yapılır) 
başlıklı eylem haftası  
Mobil aşı kampanyalarını teşvik etme, örgütleme ve görünür kılma çağrısı  

Fikir 
 
Mümkün olan en yüksek düzeyde aşılama oranına ulaşabilmek için iki şey gerekir: Aşılanma için 
mümkün olduğunca çok fırsat sunmak ve kamuoyunun dikkatini mümkün olduğunca bu konuya 
çekmek. Bunun için aşılama konusunda “silkinip atağa kalkmayı” amaçlayan bir çalışma planlandı: 
Federal Hükümet ve eyalet hükümetleri #HierWirdGeimpft (Burada aşı yapılır) mottosu altında 13 ile 
19 Eylül tarihleri arasında ortak bir eylem haftası gerçekleştirme çağrısı 
yapıyor. Bu şekilde dikkatler bu konuya çekilerek, herkesin kendi yaşadığı 
yerde kolayca ulaşılabileceği aşılanma imkanları artırılmak isteniyor. Bu 
sayede vatandaşlarımız, bölgelerindeki kısa vadeli, yaratıcı ve kolayca 
ulaşabilecekleri aşılanma imkanları hakkında hızla bilgi edinebilecekler. 
Bu şekilde ayrıca aşı olmak istese de henüz tereddütlerini aşmamış 
olanlar da kolayca koruyucu korona aşısı olabilecek.  

İmkânınız varsa, siz de bölgenizde bir aşı kampanyası örgütleyin ve 
bu konudaki bilgileri sosyal medya hesabınızda #HierWirdGeimpft 
etiketiyle duyurun. Daha yaygın tanıtım amacıyla hierwirdgeimpft.de başlıklı internet sitesinde ve 
Federal Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya kanallarında #HierWirdGeimpft çerçevesindeki etkinliklerin 
duyurusu yapılacak.  Siz de bölgenizdeki diğer aşılama etkinliklerini tanıtıp kampanyayı örgütleyenlerle 
birlikte çalışabilirsiniz. Nihayetinde şunu unutmayalım: Sonbahar ve kış aylarını güvenli geçirmek 
istiyorsak, Eylül ayında yapılacak her bir aşı çok büyük önem taşıyor. 

Daha fazla destek için aşağıdaki materyallere ulaşabilirsiniz: 

- Size ait tanıtım materyallerinde, internet sitenizde ve sosyal medya hesaplarınızda 
kullanabileceğiniz logolar 

- Bölgenizdeki aşı kampanyasını örgütlerken yararlanabileceğiniz faydalı bilgilerin yer aldığı bir 
kontrol listesi 

- Bölgenizde tanıtım yapmak üzere çıktısını alarak asabileceğiniz #HierWirdGeimpft 
kampanyasının afişi  

- „Aşılanma için 7 neden“ başlıklı, bölgenizde aydınlatmaya, aşıyla ilgili engellerin ve aşı 
tereddütlerinin (örneğin aşı karnesine gerek olmadığı gibi) aşılmasına yardımcı olacak kısa bir 
bilgilendirme broşürü 

- Herkesin gerekli uyarlamalar yaparak Twitter, Facebook, Instagram, ve TikTok hesabında veya 
internet sitesinde yayınlayabileceği, yerel aşılama etkinliklerinin yeri ve zamanına dair 
bilgilerin yer aldığı sosyal medya fotoğrafları  

- Bölgenizdeki gazetecilere gönderebileceğiniz ve yerel aşılama etkinliği hakkındaki bilgileri 
uyarlayabileceğiniz bir örnek basın açıklaması  


