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Προετοιμασία για τον 
εμβολιασμό κατά της COVID-19 
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά 

Ενώ περιμένετε το ραντεβού σας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε τώρα για να 

προετοιμαστείτε. 

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι ενημερωμένα στο Medicare. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 

χρησιμοποιώντας είτε: 

• Το διαδικτυακό (online) λογαριασμό σας του Medicare μέσω του myGov 

• την εφαρμογή Express Plus Medicare app. 

• να καλέσετε το Medicare program. 

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, μπορείτε: 

• Να εγγραφείτε στο Medicare, αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί. 

• Να δημιουργήσετε το διαδικτυακό (online) λογαριασμό σας στο Medicare, αν είστε εγγεγραμμένοι 

στο Medicare, αλλά δεν έχετε συνδέσει το Medicare με το myGoV. 

• Να αποκτήστε ένα Ατομικό Αναγνωριστικό Υγείας (IHI), αν δε δικαιούστε το Medicare. 

Μόλις λάβετε το εμβόλιο σας, θα μπορέσετε να πάρετε μια κατάσταση ιστορικού εμβολιασμών για να 

αποδείξετε την κατάσταση του εμβολιασμού σας. Μπορείτε να μάθετε πώς να πάρετε την κατάσταση του 

ιστορικού των εμβολιασμών σας στον ιστότοπο της Services Australia. 

Προετοιμασία για το ραντεβού σας 

Υπάρχει περιορισμένη προσφορά εμβολίων κατά της COVID-19 στην Αυστραλία και παγκοσμίως. Αυτό 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από την COVID-

19 ή/και να εκτεθούν στον ιό θα λάβουν πρώτα το εμβόλιο. Άλλοι άνθρωποι θα λάβουν το εμβόλιο με την 

πάροδο του χρόνου. Για να μάθετε σε ποιους θα δοθεί προτεραιότητα για τον εμβολιασμό, επισκεφθείτε 

το www.health.gov.au/covid19-vaccines.  

 

Δεν θα πρέπει να παρευρεθείτε σε ραντεβού εμβολιασμού κατά της COVID-19: 

• Εάν είστε αδιάθετος/η με πυρετό, βήχα, ρινική καταρροή ή άλλα συμπτώματα που ενδέχεται να 

είναι από τη νόσο COVID-19. 

• Αναμένετε τα αποτελέσματα εξέτασης COVID-19.  

• Έχετε διαγνωστεί θετικός/ή στη νόσο COVID-19 και είστε σε απομόνωση. 

• Είστε σε καραντίνα.  

• Είστε στενή επαφή κάποιου ατόμου με COVID-19. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines


 

health.gov.au/covid19-vaccines 

 

Preparing for COVID-19 vaccination - 19022021 - Greek 2 

Εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας 

εμβολιασμού. Μπορεί να χρειαστεί να επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας για τον εμβολιασμό. Τα 

εμβόλια κατά της COVID-19 δεν είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία της COVID-19. 

Εάν είχατε λάβει κάποιο άλλο εμβόλιο 14 ημέρες πριν από το ραντεβού σας για το εμβόλιο κατά της 

COVID-19, ενημερώστε τον πάροχό σας εμβολιασμού. Ο πάροχός σας εμβολιασμού μπορεί να σας 

ζητήσει να επαναπρογραμματίσετε το ραντεβού σας.  

Δεν απαιτείται να κάνετε εξέταση αν έχετε προσβληθεί από την COVID-19 πριν από τον εμβολιασμό εάν 

δεν έχετε πυρετό ή αναπνευστικά συμπτώματα.  

Προγραμματίστε για δύο δόσεις  

Είναι σημαντικό να λάβετε δύο δόσεις του εμβολίου σας κατά της COVID-19 με διαφορά τουλάχιστον 

τριών εβδομάδων. Πλήρης προστασία κατά της νόσου COVID-19 δεν θα συμβεί μέχρι μία εβδομάδα 

μετά τη δεύτερη δόση σας.  

Τι να αναμένετε στο ραντεβού του εμβολιασμού σας 

Θα πρέπει να φέρετε τα ακόλουθα στο ραντεβού σας εμβολιασμού κατά της COVID-19: 

• Έγγραφο απόδειξης στοιχείων ταυτότητας με φωτογραφία, αν έχετε. 

• Κάρτα Medicare, αν έχετε. 

• Ταυτότητα υπαλλήλου, αν πρόκειται να λάβετε εμβόλιο κατά της COVID-19 λόγω του 

επαγγέλματός σας. 

• Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε από τις ιατρικές παθήσεις σας, αλλεργίες, διαταραχές 

αιμορραγίας ή ανοσοσυμβιβασμό (π.χ. εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα). 

• Πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που μπορεί να παίρνετε. 

• Πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε προηγούμενο εμβόλιο κατά της COVID-19 που έχετε λάβει 

(μάρκα του εμβολίου και ημερομηνία εμβολιασμού). 

• Πληροφορίες σχετικά με τυχόν αντιδράσεις που είχατε σε οποιοδήποτε εμβόλιο στο παρελθόν. 

• Όνομα του τρέχοντος Γενικού Γιατρού/Γιατρών σας (GP) και τυχόν εξειδικευμένων γιατρών 

(specialists) που βλέπετε. 

• Μια μάσκα προσώπου (εάν απαιτείται στην πολιτεία/επικράτειά σας). 

Στο ραντεβού σας θα μπορέσετε να συζητήσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με τον 

εμβολιασμό κατά της COVID-19 με τον πάροχό σας εμβολιασμού.  

Ενημερώστε τον πάροχό σας εμβολιασμού εάν έχετε τυχόν ιατρικές παθήσεις ή εάν παίρνετε φάρμακα. 

Ιδιαίτερα σιγουρευτείτε να τον ενημερώσετε: 

• Εάν είχατε υποστεί αναφυλαξία (τύπος σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης) σε οποιαδήποτε ουσία, 

ή εάν έχετε αυτοεγχυτή αδρεναλίνης (π.χ. EpiPen). 

• Εάν είχατε αντίδραση σε οποιοδήποτε εμβόλιο στο παρελθόν. 

• Εάν είχατε διαταραχή αιμορραγίας ή λαμβάνετε αντιπηκτική θεραπεία (αραιωτικό αίματος). 

• Εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, ή προγραμματίζετε να μείνετε έγκυος. 

• Εάν έχετε ανοσοσυμβιβασμό (δηλ. έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή λαμβάνετε 

ανοσοκατασταλτική φαρμακευτική αγωγή). 

• Εάν έχετε λάβει ένα άλλο εμβόλιο κατά της COVID-19 (και ποια μάρκα). 

• Εάν έχετε λάβει οποιοδήποτε εμβόλιο τις τελευταίες 14 ημέρες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως είναι καλύτερο να συζητήσετε σχετικά με τον εμβολιασμό με τον πάροχό 

σας φροντίδας υγείας πριν κλείσετε ραντεβού για εμβολιασμό. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις 

Πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο κατά της COVID-19 (Comirnaty) της Pfizer.  
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Πώς θα λάβετε το εμβόλιο 

Η χορήγηση του εμβολίου θα γίνει με ένεση, συνήθως στον μυ του άνω βραχίονα. Πρέπει να 

παραμείνετε στην κλινική εμβολιασμού για παρακολούθηση τουλάχιστον 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό. 

Ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό σας, μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνετε στην κλινική για 30 λεπτά. 

Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχετε στο ραντεβού σας 

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας 

στοιχείων επισκεφθείτε το https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines

