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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)
ΕΚΔΟΣΗ 2.0

H «αναμνηστική  
δόση εμβολίου»

GRIECHISCH

Έχετε ερωτήσεις;
 Q Αριθμός τηλεφώνου 116 117

 Q www.zusammengegencorona.de

 Q www.rki.de

 Q www.dranbleiben-bw.de

Περαιτέρω  
τρέχουσες πληροφορίες

μπορείτε επίσης να βρείτε στην αρχική μας σελίδα  
www.alb-donau-kreis.de 

Μείνετε υγιείς. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

 Q Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά 
αναμνηστικό εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA για  
όλα τα άτομα ηλικίας  άνω των 18 ετών.

 Q Ως προς αυτό, ο επαναεμβολιασμός πρέπει να έχει 
γίνει πριν από έξι μήνες τουλάχιστον.

 Q Προτεραιότητα για «αναμνηστική δόση» έχουν

 S άτομα ηλικίας ≥ 70 ετών,

 S άτομα στα οποία παρέχεται περίθαλψη, 
φροντίδα, ή διαμονή σε εγκαταστάσεις 
φροντίδας, βοήθειας ένταξης και άλλων 
εγκαταστάσεων με ευάλωτες ομάδες· και

 S άτομα με ανοσοανεπάρκεια.

 Q Παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε μαζί σας 
αποδεικτικά στοιχεία πρώτης δόσης εμβολιασμού 
και επαναεμβολιασμού, καθώς και έγγραφο 
ταυτοποίησης για τον επαναεμβολιασμό.

Τμήμα Νεολαίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ειδική υπηρεσία για πρόσφυγες,  
ένταξη, κρατικές παροχές



Αγαπητοί  
συμπολίτες,

στο παρόν φυλλάδιο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού (COVID-19).

Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να «χτιστεί» η 
προστασία έναντι του κορωνοϊού. Ο εμβολιασμός  
μπορεί να αποτρέψει τη σοβαρή νόσηση.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας, την 
οικογένειά σας καθώς και τους ηλικιωμένους και ασθενείς.

Για την προστασία από τον κορωνοϊό, ο εμβολιασμός είναι 
ένα από τα απλούστερα και αποτελεσματικότερα μέτρα.

Κάθε εμβολιασμένος βοηθάει στην αποσυμφόρηση του 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης - για παράδειγμα, 
των νοσοκομείων. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά όλοι θα 
μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Η μόνιμη προστασία από τον κορωνοϊό είναι 
σημαντική. Αυτό επιτυγχάνεται όταν πολλοί άνθρωποι 
εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού.

Για τον λόγο αυτό, εμβολιαστείτε!

Ulm,  19 Νοεμβρίου 2021

Σημαντικές  
πληροφορίες 

Ποιος μπορεί να εμβολιαστεί

 Q Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών (STIKO) συνιστά τον 
εμβολιασμό από την ηλικία των 12 ετών, εκτός εάν 
υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που δεν το επιτρέπουν. 

Πού μπορώ να εμβολιαστώ;

 Q Ιατρεία ειδικευμένων και οικογενειακών ιατρών 

 Q Ιδιωτικά ιατρεία

 Q Εργασιακοί ιατροί

 Q Επιτόπιες εκστρατείες εμβολιασμού

Ποιος πληρώνει τον εμβολιασμό;

 Q Ο προστατευτικός εμβολιασμός είναι δωρεάν.

Ποια έγγραφα πρέπει να έχω  
μαζί μου κατά τον εμβολιασμό;

 Q Κάρτα εμβολιασμού (εάν υφίσταται)

 Q Κάρτα ασφάλισης υγείας/ ενημερωτικό φυλλάδιο για 
προσκόμιση στον γιατρό.

 Q Έγγραφο ταυτοποίησης ( τίτλος παραμονής, άδεια 
παραμονής,  καθεστώς ανοχής, διαβατήριο κλπ.)

 
Ο εμβολιασμός

 Q Όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι αποτελεσματικά 
και χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τα παρόντα 
γνωστικά επιστημονικά στοιχεία.

 Q Στα περισσότερα εμβόλια, είναι απαραίτητος  
ένας επαναληπτικός εμβολιασμός μετά από  
μερικές εβδομάδες.

 Q Τα εμβολιασμένα άτομα συμβάλλουν στην  
πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 Q Ο εμβολιασμός προστατεύει από σοβαρή νόσηση 
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.


