Συχνές Ερωτήσεις για τον Εμβολιασμό κατά της COVID-19
Τελευταία ενημέρωση – 3 Μαΐου 2021

1. Ποιοι θα κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19;
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Το εμβόλιο θα προσφερθεί σε όλους στην Αυστραλία.
Τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ασθενήσουν σοβαρά θα
έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό.

2. Πώς να κάνω κράτηση για τον εμβολιασμό μου κατά της COVID-19;
Ενήλικοι ηλικίας 50 ετών και άνω μπορούν τώρα να κάνουν κράτηση:
Απευθείας με τη StarHealth στη διεύθυνση https://www.starhealth.org.au/covid19/
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να κάνετε κράτηση στο διαδίκτυο, καλέστε τη
StarHealth στο 9525 1300.
Μέσω της κυβερνητικής εφαρμογής ελέγχου κριτηρίων επιλογής στη διεύθυνση
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
Επίσης σε όσους έχουν δικαίωμα εμβολιασμού αυτή τη φορά, περιλαμβάνονται:
Ενήλικοι Αβοριγίνες και Νησιώτες του TorresStrait, ηλικίας 18 ετών και άνω.
άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
εργαζόμενοι σε κλάδους κρίσιμης σημασίας (όπως υπηρεσίες έκτακτων αναγκών,
αστυνομία, πυροσβεστική, άλλοι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη).
Ο στόχος είναι να εμβολιαστούν όλοι οι Αυστραλοί το 2021. Αυτό ενδέχεται να
αλλάξει ανάλογα με την παραγωγή και διαθεσιμότητα των εμβολίων. Μείνετεσε
επαφήμε τη StarHealth, για να ενημερώνεστε.

3. Πού θα κάνω το εμβόλιό μου κατά της COVID-19;
Το Δημαρχείο του Prahran έχει διαμορφωθεί ως χώρος εμβολιασμού, που θα
είναι πολύ βολικός για πολλούς πελάτες της StarHealth. Κρατήσεις μπορούν
να γίνουν στη διεύθυνση https://www.starhealth.org.au/covid19/
Χώροι εμβολιασμού θα διαμορφωθούν σε όλη τη Μελβούρνη και λεπτομέρειες γι'
αυτούς θα είναι διαθέσιμες μόλις αρχίσουν να ανοίγουν.
Μείνετε σε επαφή με τη StarHealth για πληροφορίες ή ελέγξτε την εφαρμογή
ελέγχου κριτηρίων επιλογής στη διεύθυνση
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Starhealth για την υπόθεσή σας ή με τον
Γενικό Ιατρό σας, για να βρείτε τον πλησιέστερο χώρο εμβολιασμού.
Πολλά Γενικά Ιατρεία θα παρέχουν επίσης εμβολιασμούς. Ρωτήστε στο τοπικό σας
Γενικό Ιατρείο για να μάθετε περισσότερα.

4. Χρειάζομαι τεστ COVID πριν εμβολιαστώ;
Όχι. Δεν χρειάζεται να κάνετε τεστ πριν εμβολιαστείτε, αλλά αν νιώσετε
αδιαθεσία την ημέρα του ραντεβού σας για εμβολιασμό, πρέπει να αλλάξετε το
ραντεβού σας.
Πρέπει να κάνετε τεστ αν έχετε συμπτώματα όπως αυτά:

Πυρετό, ρίγη ή
ιδρώτα

Βήχα

Πονόλαιμο

Δυσκολία στην
αναπνοή

5. Τι πρέπει να κάνω πριν τον εμβολιασμό μου κατά της COVID-19;
Συνεχίστε να ακολουθείτε τις πρακτικές ασφαλείας COVID, όπως το πλύσιμο των
χεριών, την κοινωνική απόσταση, όπου είναι δυνατόν, και τη χρήση μάσκας.

Ελέγξτε ότι τα στοιχεία σας στο Medicare είναι ενημερωμένα ή εγγραφείτε στο
Medicare.

Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Medicare, μπορείτε να υποβάλετε
αίτηση για Ατομικό Αναγνωριστικό Υγείας (IHI).
Επισκεφθείτε το myGov στη διεύθυνση my.gov.au ή τηλεφωνήστε το Medicare στο
13 20 11 για περισσότερες λεπτομέρειες ή βοήθεια με αυτό.

6. Γιατί πρέπει να εμβολιαστώ κατά της COVID-19;
Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από
σοβαρή νόσο COVID-19.
Τα εμβόλια ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα εκπαιδεύοντάς το να
αναγνωρίζει συγκεκριμένους ιούς και να τους καταπολεμά.
Όταν εμβολιάζεστε, προστατεύετε τον εαυτό σας και βοηθάτε στην
προστασία της οικογενείας σας, των φίλων σας και ολόκληρης της
κοινότητας από την μετάδοση του ιού COVID-19.

7. Είναι ασφαλές το εμβόλιο;
Οι Αυστραλοί μπορούν να είναι σίγουροι ότι η διαδικασία ελέγχου αυτού του
εμβολίου από την Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA) ήταν αυστηρή και
σύμφωνη με τα υψηλότερα πρότυπα. Η TGA έχει μια από τις πιο αυστηρές στον κόσμο
διαδικασίες έγκρισης.
Τα εμβόλια κατά της COVID-19 έπρεπε να περάσουν τα ίδια πρότυπα ασφαλείας της
TGA όπως οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο που προσφέρεται στην Αυστραλία. Επιπλέον, η
TGA ελέγχει όλες τις παρτίδες των εισαγόμενων εμβολίων COVID-19 και θα συνεχίσει
να παρακολουθεί ενεργά το εμβόλιο στην Αυστραλία και στο εξωτερικό.
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8. Είναι το εμβόλιο υποχρεωτικό;
Το εμβόλιο είναι προαιρετικό, όχι υποχρεωτικό. Θα προσφέρεται και θα
είναι διαθέσιμο σε εσάς, αν επιθυμείτε να το κάνετε.
Σύμφωνα με τη συμβουλή της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης, η StarHealth
συνιστά εμβολιασμό κατά των μεταδοτικών ασθενειών,
συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, επειδή τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί
για χρήση στην Αυστραλία είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στην
προστασία των κοινοτήτων μας.

9. Θα μπορώ να επιλέξω ποιο εμβόλιο κατά της COVID-19 θα κάνω;
Όχι. Θα κάνετε το εμβόλιο που θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.

10. Υπάρχουν παρενέργειες από το εμβόλιο κατά της COVID-19;
Ενδέχεται να εμφανίσετε ή όχι μικρές παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό.
Οι παρενέργειες μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης της δύναμης του
ανοσοποιητικού σας συστήματος.
Οι συνηθισμένες αντιδράσεις στους εμβολιασμούς περιλαμβάνουν:
Πόνο, ερυθρότητα και/ή πρήξιμο στο σημείο της ένεσης (συνήθως στο άνω
μέρος του βραχίονα).
Ήπιο πυρετό, κόπωση, ενοχλήσεις και πόνους για μία ή δύο ημέρες.
Έχουν υπάρξει αναφορές για μικρό αριθμό ατόμων με ασυνήθιστους
θρόμβους αίματος μετά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 με το εμβόλιο
AstraZeneca. Αυτοί οι θρόμβοι είναι πολύ σπάνιοι και ερευνώνται από την
Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA).Σύμφωνα με την τρέχουσα ιατρική
γνωμοδότηση, για τα άτομα άνω των 50 ετών, το όφελος του εμβολίου είναι
μεγαλύτερο από τον κίνδυνο. Ο λόγος είναι ότι η ασθένεια από COVID -19
μπορεί να είναι σοβαρή για άτομα άνω των 50 ετών.
Αν ανησυχείτε για πιθανές παρενέργειες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε
έναν Γενικό Ιατρό πριν τον εμβολιασμό.

11. Πόσο διαρκεί το εμβόλιο κατά της COVID-19;
Μπορείτε πιθανώς να περιμένετε ότι χρειάζεστε τουλάχιστον έναν ετήσιο
εμβολιασμό κατά της COVID-19 για αποτελεσματική προστασία. Θα ξέρουμε
περισσότερα γι’ αυτό αργότερα εντός του έτους.

12. Πρέπει να πληρώσω για το εμβόλιο κατά της COVID-19;
Όχι. Το εμβόλιο κατά της COVID-19 θα είναι προαιρετικό και δωρεάν για
όλους στην Αυστραλία.

13. Αν αρνηθώ το εμβόλιο, θα χάσω το κυβερνητικό μου επίδομα;
Όχι. Αν αρνηθείτε το εμβόλιο κατά της COVID-19, αυτό δεν θα
επηρεάσει τα κυβερνητικά επιδόματα που ενδεχομένως λαμβάνετε.

14. Πόσες δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 θα χρειαστώ;
Θα χρειαστείτε δύο δόσεις, με διαφορά περίπου 12
εβδομάδων μεταξύ τους.
Ο Γενικός Ιατρός σας, ο κλινικός ιατρός της StarHealth ή άλλος
επαγγελματίας υγείας που θα σας χορηγήσει την πρώτη δόση,
θα σας πει πότε χρειάζεται η δεύτερη δόση σας.

15. Χρειάζομαι το εμβόλιο της γρίπης;
Ναι. Το εμβόλιο της γρίπης σας προστατεύει από τη γρίπη, η οποία
εξακολουθεί να είναι σοβαρή ασθένεια.
Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν Γενικό Ιατρό, για να σιγουρευτείτε
ότι θα κάνετε το εμβόλιο της γρίπης σε ασφαλές χρονικό διάστημα
από τις δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19, τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν ή μετά.

16. Τι μπορώ να κάνω για να μείνω ασφαλής μέχρι να εμβολιαστώ;
Συνεχίστε να ακολουθείτε τις πρακτικές ασφαλείας COVID.

Αν αισθάνεστε αδιαθεσία, κάντε τεστ COVID-19 και μείνετε στο
σπίτι μέχρι να λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας ή επαγγελματία υγείας, αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.starhealth.org.au για περισσότερες πληροφορίες και για
παραπεμπτικά προς κλινικές της StarHealth
Τηλ.: StarHealth 03 9525 1300
Τηλ.: Γραμμή Βοήθειας COVID-19 της Αυστραλιανής Κυβέρνησης 1800 020 080

