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Γιατί θα πρέπει να
κάνω το εμβόλιο
Covid-19;

Τα εμβόλια κατά
της Covid-19
προστατεύουν εσάς
και την κοινότητά σας
Η Covid-19 μπορεί να είναι μία
πολύ σοβαρή νόσος. Τα εμβόλια
Covid-19 προστατεύουν εσάς
και την κοινότητά σας από το
να αρρωστήσετε σοβαρά ή να
πεθάνετε από Covid-19.

Τα εμβόλια βοηθούν
στην επιβράδυνση της
εξάπλωσης της Covid-19
Η Covid-19 δε μπορεί να
μεταδοθεί τόσο εύκολα όταν τα
άτομα είναι εμβολιασμένα. Αυτό
σημαίνει, ότι όσο περισσότερα
άτομα εμβολιάζονται κατά της
Covid-19, τόσο περισσότερη
προστατευμένη είναι η κοινότητά
μας. Κάνοντας το εμβόλιο,
μπορούμε να επιβραδύνουμε
την εξάπλωση του ιού.

Τα εμβόλια κατά της
Covid-19 μας βοηθούν
να επιστρέψουμε
στα πράγματα που
απολαμβάνουμε
Η Covid-19 έχει αλλάξει τον τρόπο με
τον οποίο ζούμε. Θα έχουμε λιγότερα
κρούσματα ιού εάν εμβολιαστούν
περισσότερα άτομα. Θα υπάρξουν
λιγότερα κλεισίματα συνόρων και
λιγότεροι περιορισμοί στα ταξίδια εάν
εμβολιαστούν περισσότερα άτομα. Ο
εμβολιασμός μπορεί να μας βοηθήσει
να επιστρέψουμε στα πράγματα που
απολαμβάνουμε.

Πώς μπορώ να κλείσω το ραντεβού μου για εμβόλιο Covid-19;
Κάντε κράτηση για το ραντεβού σας για το εμβόλιο Covid-19 καλώντας τη Γραμμή
Επικοινωνίας για τον Κορωνοϊό στο: 1800 675 398 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
Είναι δωρεάν το εμβόλιο Covid-19;
Ναι. Τα εμβόλια Covid-19 είναι δωρεάν για όλους τους Αυστραλούς πολίτες, τους μόνιμους κατοίκους και
τους κατόχους προσωρινής βίζας, περιλαμβανομένων και των διεθνών φοιτητών και των ατόμων που
αναζητούν άσυλο.
Μπορώ να κάνω το εμβόλιο Covid-19 αν δεν είμαι Αυστραλός πολίτης;
Ναι. Τα εμβόλια Covid-19 είναι δωρεάν για όλους όσους ζουν στην Αυστραλία. Δε χρειάζεται να έχετε
κάρτα Medicare για να κάνετε το εμβόλιο Covid-19.
Υπάρχουν διερμηνείς στα κέντρα εμβολιασμού;
Μπορείτε να ζητήσετε ένα διερμηνέα να είναι παρών στο ραντεβού σας καλώντας τη Γραμμή
Επικοινωνίας Κορωνοϊού στο 1800 675 398. Πατήστε το: 0 για να μιλήσετε με την υπηρεσία διερμηνέων.
Ζητήστε από την υπηρεσία διερμηνέων να σας βοηθήσει να κλείσετε ραντεβού για το εμβόλιο Covid-19
σε κέντρο εμβολιασμού της Βικτώριας και ζητήστε να είναι παρών διερμηνέας.
Το πρόγραμμα εμβολίων Covid-19 διευθύνεται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, με την υποστήριξη των πολιτειακών κυβερνήσεων. Για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εμβόλια στη Βικτώρια, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
Αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης στις 29 Ιουλίου 2021.
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