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Σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και τον εμβολιασμό
Τι είναι κορωνοϊός (COVID-19)
Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που προκαλούν λοιμώξεις
στο στήθος. Αυτές μπορούν να κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα μέχρι
σοβαρή ασθένεια, όπως η πνευμονία. Η COVID-19 είναι μια ασθένεια που
προκαλείται από μια νέα μορφή κορωνοϊού.

Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της COVID-19
Τα εμβόλια είναι φάρμακα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας
σύστημα για την καταπολέμηση ασθενειών.
Το εμβόλιο COVID-19, όπως και άλλα εμβόλια (π.χ. το εμβόλιο της
γρίπης), θα χορηγηθεί με ένεση. Αυτό πυροδοτεί μια ανοσολογική
αντίδραση στο σώμα σας, που είναι ο φυσικός τρόπος του σώματος να
αμυνθεί εναντίον της ασθένειας.
Το εμβόλιο θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα εκπαιδεύοντάς
το να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τον ιό που προκαλεί την COVID-19.
Τα εμβόλια μπορεί να περιέχουν είτε νεκρές είτε εξασθενημένες εκδοχές
ενός ιού ή ένα μικρό μέρος του ίδιου του ιού. Δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος να κολλήσετε τον πραγματικό ιό από εμβόλιο.

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από την COVID-19
Όταν εμβολιάζεστε, προστατεύετε τον εαυτό σας και βοηθάτε
ολόκληρη την κοινότητα να παραμείνει ασφαλής.

Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της COVID-19 (συνέχεια)
Όταν το ανοσοποιητικό σας σύστημα αναγνωρίζει έναν ιό ή τμήματα
αυτού στο εμβόλιο ως ξένο, ανταποκρίνεται δημιουργώντας κύτταρα
μνήμης και αντισώματα. Αυτά θα σας προστατεύσουν από σοβαρά
συμπτώματα COVID-19.
Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την Αυστραλιανή
Κυβέρνηση έχουν υποβληθεί σε προσεκτικές δοκιμές από ιατρικούς
εμπειρογνώμονες από την Αυστραλία (την Υπηρεσία Θεραπευτικών
Προϊόντων) και από όλο τον κόσμο για να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή
και αποτελεσματικά.

Εμβολιασμός με το εμβόλιο κατά της COVID-19
Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19 θα είναι
διαθέσιμο για όλους στην Αυστραλία.

Οι ομάδες υψηλής προτεραιότητας είναι εκείνες που διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο να ασθενήσουν σοβαρά και θα εμβολιαστούν
πρώτες. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση υιοθετεί μια προσέγγιση κατά
φάσεις. Μπορείτε να βρείτε πότε μπορείτε να εμβολιαστείτε
χρησιμοποιώντας την σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/elgibility
Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 είναι προαιρετικός και θα είναι
δωρεάν για οποιονδήποτε ζει στην Αυστραλία.

Εμβολιασμός με το εμβόλιο κατά της COVID-19 (συνέχεια)
Όλοι θα χρειαστούν δύο δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19. Αυτές
θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους περίπου 12 εβδομάδες.
Αν επιλέξετε να μην κάνετε το εμβόλιο κατά της COVID-19, αυτό δεν θα
επηρεάσει τα κυβερνητικά επιδόματα που ενδεχομένως λαμβάνετε.

Πώς να κάνω κράτηση για τον εμβολιασμό μου κατά της COVID
Μπορείτε να εμβολιαστείτε κατά της COVID-19 στην τοποθεσία της StarHealth
στο Δημαρχείο του Prahran.

1) στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.starhealth.org.au/covid19/
2) τηλεφωνώντας στη StarHealth στο 9525 1300
Μπορείτε επίσης να εμβολιαστείτε κατά της COVID-19 σε τοποθεσίες σε
όλη τη Μελβούρνη.
Κάντε κράτηση στη διεύθυνση https://covid-vaccine healthdirect.gov.au/eligibility

Μείνετε ασφαλείς μέχρι να εμβολιαστείτε κατά της COVID-19
Πλένετε τα χέρια σας τακτικά.
Μένετε τουλάχιστον 1.5 μέτρο μακριά από τους
άλλους.
Φοράτε μάσκα προσώπου όταν απαιτείται, εκτός
αν έχετε νόμιμο λόγο να μην το κάνετε.
Αν αισθάνεστε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα,
κάντε τεστ COVID-19 και μείνετε στο σπίτι μέχρι
να λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα.

Πώς μεταδίδεται ο κορωνοϊός COVID-19
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με σταγονίδια, όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει,
φταρνίζεται ή όταν οι άνθρωποι μιλούν και τραγουδούν. Τα σταγονίδια
μπορούν να μπουν στο σώμα από το στόμα, τη μύτηή τα μάτια. Ο καθένας
μπορεί να κολλήσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που κολλάνε COVID-19
ασθενούν ελαφρά. Ωστόσο, μερικοί μπορεί να ασθενήσουν σοβαρά.

Τα συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19
Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρή ασθένεια, όπως
πνευμονία, και μπορεί να περιλαμβάνουν:
Πυρετό
Ναυτία
Αναπνευστικά συμπτώματα, όπως
Βήχα
Πονόλαιμο
Δυσκολία στην αναπνοή
Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο

Πυρετός, ρίγη ή
ιδρώτας

Βήχας

Πονόλαιμος

Δυσκολία στην
αναπνοή

Ρωτήστε τον Γενικό Ιατρό ή τον επαγγελματία υγείας σας, αν έχετε
άλλες ερωτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID -19

