
της λοίμωξης που προκαλεί COVID-19
σοβαρής νόσησης 
θανάτου από COVID-19

άτομα ηλικίας 12 έως 17 ετών
άτομα με πολύ πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα που έχουν ήδη κάνει τρίτη δόση.

Σχετικά με τις ενισχυτικές δόσεις εμβολίου COVID-19
 
Μια ενισχυτική δόση εμβολίου COVID-19 είναι ακόμη μία δόση που σας δίνεται όταν
έχετε ολοκληρώσει την αρχική σειρά εμβολίων (για τους περισσότερους ανθρώπους είναι 
2 δόσεις) και η προστασία έναντι του ιού έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.
 
Γιατί να κάνω ενισχυτική δόση;
 
Όταν η προστασία σας από τις δύο πρώτες δόσεις μειωθεί με την πάροδο του χρόνου,
μια ενισχυτική δόση αυξάνει την προστασία σας έναντι: 

 
Η τρέχουσα συμβουλή είναι ότι η σειρά εμβολιασμών που προσφέρει τη μέγιστη
προστασία έναντι του COVID-19 είναι τριών δόσεων: δύο αρχικές δόσεις και μια
ενισχυτική, 3 μήνες αργότερα για τους περισσότερους ανθρώπους. 
 
Ποιος μπορεί να κάνει ενισχυτική δόση;
 
Οι ενισχυτικές δόσεις είναι διαθέσιμες σε εσάς, αν είστε άνω των 18 ετών και έχετε κάνει
τη δεύτερη δόση εμβολίου COVID-19 πριν από περισσότερους από τρεις μήνες.
 
Ποιος να μην κάνει ενισχυτική δόση;
 
Προς το παρόν, τα ακόλουθα άτομα δεν πρέπει να κάνουν ενισχυτική δόση:

 
Είναι δωρεάν η ενισχυτική δόση; 
 
Ναι.
 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενισχυτικής και τρίτης δόσης;
 
Σε άτομα με πολύ πιο εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να έχει πει ο γιατρός
τους να κάνουν μια πρόσθετη δόση εμβολίου, που ονομάζεται τρίτη δόση. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται, για παράδειγμα, στο ότι κάνουν αντικαρκινική θεραπεία ή έχουν κάνει 
μια φορά μεταμόσχευση οργάνου. Σκοπός αυτής της τρίτης δόσης είναι να ενισχύσει 
την ανοσολογική απόκριση στους αρχικούς εμβολιασμούς, σε άτομα με πολύ
εξασθενημένη ανοσία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα δεν είναι πολύ καλό στο να τα προστατεύει από ιούς ή άλλες ασθένειες.
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δεν μπορείτε να κάνετε εμβόλιο mRNA για ιατρικούς λόγους, ή
είχατε κάνει προηγουμένως δύο δόσεις του εμβολίου AstraZeneca.

Πότε μπορώ να κάνω ενισχυτική δόση;
 
Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ενισχυτική δόση, αν έχουν περάσει τρεις μήνες ή
περισσότερο από τη δεύτερη δόση του εμβολίου σας για COVID-19.
 
Μπορείτε να ελέγξετε αυτήν την ημερομηνία κοιτάζοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού
σας και, στη συνέχεια, προσθέστε 3 μήνες. Για παράδειγμα, αν είχατε κάνει τη δεύτερη
δόση στις 23 Νοεμβρίου, θα μπορείτε να κάνετε ενισχυτική δόση στις 23 Φεβρουαρίου.
 
Πώς να κάνετε ενισχυτική δόση
 

Μπορείτε να κάνετε ενισχυτική δόση εμβολίου COVID-19 στα μεγάλα εμβολιαστικά
κέντρα στη Μελβούρνη, σε Γενικό Γιατρό ή σε συμμετέχον φαρμακείο. Μία από
αυτές τις κλινικές είναι η κλινική StarHealth στο Δημαρχείο του Prahran.
 

Μπορείτε να καλέσετε το 1800 675 398 για να κλείσετε ραντεβού για ενισχυτική
δόση ή για να ρωτήσετε πού μπορείτε να πάτε και να την κάνετε χωρίς ραντεβού.
 
Ποιο εμβόλιο θα κάνω για την ενισχυτική δόση;
 
Οι περισσότεροι θα κάνουν το εμβόλιο Pfizer ως ενισχυτική δόση. Μπορείτε να κάνετε
με ασφάλεια το εμβόλιο Pfizer ως ενισχυτική δόση, ανεξάρτητα από το ποιο εμβόλιο
COVID-19 κάνατε για τις αρχικές δόσεις.
 
Το εμβόλιο AstraZeneca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτική δόση, αν:

 
Αν δεν είστε βέβαιοι για το ποια ενισχυτική δόση μπορείτε να κάνετε, μιλήστε με έναν
Γενικό Γιατρό.
Κοινές, ήπιες παρενέργειες ύστερα από ενισχυτική δόση είναι παρόμοιες με τις
παρενέργειες ύστερα από τις πρώτες δύο δόσεις.
 
Εμφανίζεται η ενισχυτική δόση στο πιστοποιητικό εμβολιασμού μου;
 
Το ψηφιακό σας πιστοποιητικό εμβολιασμού ενημερώνεται όταν κάνετε κάθε δόση του
εμβολίου. Αυτό περιλαμβάνει μια τρίτη δόση, αν είστε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι, 
ή την ενισχυτική σας δόση.
Αν χρειάζεστε νέα εκτύπωση έντυπου πιστοποιητικού, μπορείτε να τη ζητήσετε στο
γραφείο Medicare της περιοχής σας. Ο Γενικός Γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας μπορεί
επίσης να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν.
 
Οι ενισχυτικές δόσεις θα εμφανίζονται επίσης στο Αυστραλιανό Μητρώο 
Εμβολιασμών σας.
 



Είναι υποχρεωτικές οι ενισχυτικές δόσεις;
 
Όχι. Δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε ενισχυτική δόση, αλλά σας ενθαρρύνουμε να
κάνετε, για να διατηρήσετε υψηλή την ανοσία σας έναντι του COVID-19.
 
Πρέπει να ενημερώσω τον εργοδότη μου αν κάνω ενισχυτική δόση;
 
Όχι. Προς το παρόν, δεν χρειάζεται να δηλώσετε την ενισχυτική ή την τρίτη δόση σε
εργοδότες, σε κλάδους στους οποίους ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 είναι
υποχρεωτικός.
 
Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες.
 
Μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών για ενισχυτικές δόσεις και εμβόλια κάθε είδους
είναι ο Γενικός Γιατρός σας ή το τοπικό φαρμακείο.
 
Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις ενισχυτικές δόσεις κατά 
του COVID-19 καλώντας το 1800 675 398 ή επισκεπτόμενοι αυτή την ιστοσελίδα:
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-
vaccination/booster-doses 


