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Γιατί να κάνετε εμβόλιο COVID-19;
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Ο εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την κοινότητά σας από
το να κολλήσετε και να μεταδώσετε τον COVID-19. Είναι ασφαλής και αποτελεσματικός και θα βοηθήσει
στην πρόληψη μελλοντικών εξάρσεων.

Χρήση ναρκωτικών και εμβολιασμός
Αν χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ναρκωτικά, το να εμβολιαστείτε για προστασία από
τον COVID-19 είναι μια καλή επιλογή. Αν έχετε υποκείμενα νοσήματα, που συμπεριλαμβάνουν χρόνια
πνευμονική νόσο, χρόνια ηπατική νόσο ή σοβαρές καρδιακές παθήσεις, είναι περισσότερο από πιθανό
να αρρωστήσετε από COVID-19. Ο εμβολιασμός συνιστάται ανεπιφύλακτα για να αποφύγετε να
αρρωστήσετε σοβαρά.

Παρενέργειες του εμβολιασμού
Δεν βιώνουν όλοι παρενέργειες από τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Αν παρατηρήσετε παρενέργειες,
είναι συνήθως ήπιες και διαρκούν 1-2 ημέρες. Μπορεί να περιλαμβάνουν:
ήπιο πυρετό
ρίγη
πονοκέφαλο
ναυτία
κόπωση
Οι παρενέργειες του εμβολίου COVID-19 μπορεί να είναι σαν συμπτώματα στέρησης ναρκωτικών ή αλκοόλ,
όπως πυρετός, ρίγη, πόνος στα οστά/σώμα, ναυτία και κόπωση. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης
πονοκεφάλους μετά τον εμβολιασμό.
Αν χρησιμοποιείτε ουσίες, προσπαθήστε να παρακολουθείτε στενά τη χρήση σας τις ημέρες μετά τον
εμβολιασμό σας. Αν τα συμπτώματα στέρησης φαίνονται απίθανα, μπορεί να είναι το εμβόλιο. Οι
εμβολιασμοί μπορούν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στο ανοσοποιητικό σας σύστημα αρχικά, οπότε
το σώμα σας μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από το φυσιολογικό για μικρό χρονικό διάστημα.
Θυμηθείτε όλες τις άριστες στρατηγικές σας για την πρόληψη και αντιστροφή της υπερδοσολογίας!
Είναι σπάνιο να αισθανθείτε αδιαθεσία για περισσότερο από μία ημέρα. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι
τα συμπτώματα θα περάσουν και ότι είναι πολύ απίθανο να σχετίζονται με τη στέρηση οπιοειδών.

Πώς να κάνετε κράτηση για το εμβόλιο COVID-19
Προστατευθείτε από τον COVID-19 κάνοντας εμβόλιο. Μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο σε μια σειρά από
κλινικές κοντά σας.

Καλέστε τη StarHealth στο 8644 3311 για να κλείσετε ραντεβού σε μία από τις
κλινικές μας, επισκεφθείτε μας στο www.starhealth.org.au ή κλείστε ραντεβού
στο https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility ή μέσω της Ανοιχτής Γραμμής
Κορωνοϊού στο 1800 675 398.

