
Οι εμβολιασμοί για COVID-19 έχουν 
σώσει χιλιάδες ζωές

Τα εμβόλια εξετάζονται διεξοδικά 
και αναπτύσσονται χωρίς να 
διακυβεύεται  η ασφάλεια, η ποιότητα 
και η αποτελεσματικότητά τους προτού 
εγκριθούν για χρήση στην Αυστραλία

Τα εμβολιασμένα άτομα είναι λιγότερο 
πιθανό να ασθενήσουν σοβαρά, να πάνε 
στο νοσοκομείο ή να πεθάνουν από 
COVID και λιγότερο πιθανό να μολύνουν 

τους άλλους. Η COVID-19 είναι μια 
θανατηφόρα ασθένεια, και ακόμα κι 
αν δεν πεθάνετε, μπορείτε να βιώσετε 
μια φοβερή εμπειρία, να αισθανθείτε 
τρομακτικά και να αγωνίζεστε για 
να αναπνεύσετε. Πολλοί άνθρωποι 
καταλήγουν με δυσάρεστες επιπτώσεις 
(γνωστές ως COVID-19 μακράς 
περιόδου) που συνεχίζονται για μήνες

Ο εμβολιασμός είναι ο τρόπος για να 
επιστρέψετε στις ελευθερίες που θέλετε 
και χρειάζεστε.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ COVID-19  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ COVID-19?
Μπορεί να έχετε μικρές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, αλλά οι περισσότερες παρενέργειες 
διαρκούν μόνο μερικές ημέρες.

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Η ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ?
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εμβολιασμός για COVID-19 προκαλεί προβλήματα με την  
εγκυμοσύνη ή τη γονιμότητα.

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ DNA ΜΟΥ?
Τα εμβόλια COVID-19 δεν μεταβάλλουν το DNA σας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ COVID-19?
Κανένα από τα εμβόλια COVID-19 που εγκρίθηκαν στην Αυστραλία δεν περιέχει ζωντανό ιό,  
οπότε δεν μπορούν να σας μεταδώσουν την ασθένεια.

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ?
Ο εμβολιασμός για COVID-19 είναι δωρεάν για όλους ηλικίας 12 ετών και άνω στην Αυστραλία.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΗ MEDICARE?
Δεν χρειάζεται να είστε δικαιούχοι του Medicare για να κάνετε δωρεάν εμβόλιο για COVID-19.

ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ, ΣΩΣΤΑ?
Λάθος. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία έχουν ανθρώπους από όλες τις ομάδες 
ηλικιών. Ακόμη και άνθρωποι στα 20 τους έχουν πεθάνει.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ?
Επί του παρόντος, θα πάρετε δύο δόσεις του ίδιου εμβολίου για COVID-19. Αργότερα, ενδέχεται 
να συνιστώνται ενισχυτικά εμβόλια για την ανανέωση της ανοσίας σας και την προστασία από 
μελλοντικές παραλλαγές.



εμβολιαστείτε

Για απαντήσεις σε άλλες συνήθεις ερωτήσεις, διαβάστε εδώ. https://www.health.gov.au/initiatives-
and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.
Ο Εντοπιστής Κλινικής Εμβολιασμού είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://
covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en και είναι εύκολος στη χρήση. Απαντήστε 
σε μερικές απλές ερωτήσεις (η ηλικία σας, σε ποια πολιτεία ζείτε, κ.λπ.) για να δείτε τις κλινικές 
εμβολιασμού που υπάρχουν στη διάθεσή σας. Είναι μια πλήρης λίστα όλων των κλινικών στην 
Αυστραλία. Διατίθενται λεπτομέρειες για περισσότερες από 10.000 κλινικές εμβολιασμού και 
συμμετέχοντα φαρμακεία. Είναι ο καλύτερος τρόπος να συγκρίνετε σε ένα μέρος τις κλινικές, να 
ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να κλείσετε ραντεβού.

Ή μπορείτε να καλέσετε τον τοπικό σας γιατρό ή την ιατρική κλινική και να ρωτήσετε.

Φαρμακοποιοί σ’ όλη την Αυστραλία που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα είναι πλέον σε θέση να 
παρέχουν εμβολιασμούς για να σας προστατεύσουν από το COVID-19. Η ιστοσελίδα «Βρείτε ένα 
φαρμακείο» στη διεύθυνση https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-
covid-19 σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε το πλησιέστερο συμμετέχον φαρμακείο της κοινότητάς 
σας και να κλείσετε ραντεβού διαδικτυακά για το εμβόλιο COVID-19.
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ΓΙΑ COVID-19

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩ?
Ο εμβολιασμός για COVID-19 είναι εθελοντικός.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ?
Οι κυβερνητικές υπηρεσίες υγείας έχουν εκδώσει εντολές δημόσιας υγείας που απαιτούν τον 
εμβολιασμό ορισμένων εργαζομένων κατά του COVID-19. Αυτό ισχύει μόνο για τα άτομα που 
εργάζονται σε θέσεις εργασίας όπου ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου είναι ιδιαίτερα υψηλός.  
Για παράδειγμα, άτομα που εργάζονται σε εγκαταστάσεις καραντίνας ή όπου πρέπει να είναι 
σε στενή επαφή με άλλους ανθρώπους ή όπου ασχολούνται με ευάλωτους πελάτες, όπως σε 
γηροκομεία ή υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες. Εξαιρέσεις είναι διαθέσιμες για άτομα που έχουν 
γνήσιους ιατρικούς λόγους, για τους οποίους δεν πρέπει να εμβολιάζονται.

ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩ ΓΙΑ COVID-19, ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ?
Βραχυπρόθεσμα, δεν θα σας επιτρέπεται να κάνετε όλα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα 
εμβολιασμένα άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελευθερίες σας θα περιοριστούν. Χειρότερα από 
αυτό, διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από την ασθένεια, που μπορεί να σας κάνει να 
αρρωστήσετε σοβαρά, ενδεχομένως ακόμη και να πεθάνετε.

Το περιεχόμενο αυτό δεν προορίζεται να υποκαταστήσει τις επαγγελματικές 
ιατρικές συμβουλές και δεν πρέπει να βασίζεστε σ’ αυτό ως συμβουλή για 
την υγεία. Πάντα να ζητάτε τη συμβουλή και την καθοδήγηση του γιατρού σας 
ή άλλου εξειδικευμένου επαγγελματία υγείας σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις 
μπορεί να έχετε σχετικά με την υγεία σας ή μια παθολογική κατάσταση.

Προστατέψτε τον εαυτό σας,  
την οικογένειά σας, τους φίλους και  
τους συναδέλφους σας

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19
https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19

