Τι είναι το εμβόλιο
κατά του Κορωνοϊού;

Τι είναι το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού;

Κάθε λέξη με έντονα μπλε
γράμματα εξηγείται στο
τέλος αυτού του εγγράφου.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο
βασίζονται σε εκθέσεις
για το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού
στην Ευρώπη.
Το έγγραφο σου δίνει βασικές
πληροφορίες για το εμβόλιο
κατά του Κορωνοϊού.
Ρώτησε τον γιατρό σου
να μάθεις περισσότερα.
Έτσι μπορείς να μάθεις πώς
και πότε θα εμβολιαστείς
και να ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
Τι είναι ο Κορωνοϊός;
Ο Κορωνοϊός είναι ένας ιός
που ξεκίνησε το 2019.
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Ο Κορωνοϊός εξαπλώθηκε
σε πολλές χώρες στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Ο Κορωνοϊός είναι επίσης γνωστός ως COVID-19. Αυτό
είναι το όνομα του ιού.

Ο Κορωνοϊός αρρωσταίνει
πολλούς ανθρώπους. Αυτοί που
αρρωσταίνουν από τον Κορωνοϊό έχουν:
• Πυρετό
αυτό σημαίνει ψηλή θερμοκρασία στο σώμα.
• ξερό βήχα
• δύσκολη αναπνοή
Όταν οι άνθρωποι είναι πολύ άρρωστοι
πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο.
Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από τον Κορωνοϊό.
Επειδή πολλοί άνθρωποι αρρώστησαν
πολύ βαριά από τον Κορωνοϊό
πολλά μαγαζιά έκλεισαν και οι άνθρωποι
έπρεπε να μείνουν σπίτι.
Αυτό λέγεται λοκντάουν (lockdown).
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Τι είναι το εμβόλιο;
Το εμβόλιο είναι σαν φάρμακο
που σε βοηθάει να μην αρρωστήσεις.
Οι περισσότεροι άνθρωποι
έχουν κάνει κάποιο εμβόλιο.
Για παράδειγμα μπορεί να έχεις ήδη κάνει
• το εμβόλιο της γρίπης
• το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς.
Με το εμβόλιο
μια δόση φαρμάκου μπαίνει στο
πάνω μέρος του μπράτσου.
Το εμβόλιο γίνεται με μια σύριγγα.
Η σύριγγα έχει μια βελόνα
που έχει μια δόση φαρμάκου.

Θα πονέσει λίγο.
Αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα
θα αισθανθείς καλά.
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Τι είναι το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού;
Άνθρωποι που ξέρουν πολλά
για τον κορωνοϊό δούλεψαν μαζί.
Μαζί βρήκαν το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού.

Το εμβόλιο βοηθάει το σώμα
σου να πολεμήσει τον κορωνοϊό.
Με αυτόν τον τρόπο
δεν θα αρρωστήσεις βαριά.
Υπάρχουν διαφορετικά εμβόλια
κατά του κορωνοϊού που έχουν
διαφορετικά ονόματα.
Αλλά όλα τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού
σε προστατεύουν από το κορωνοϊό.

Γιατί είναι καλό να κάνεις το εμβόλιο;
Είναι καλό να κάνεις το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού.

Σελίδα 4

Το εμβόλιο προστατεύει εσένα και
τους άλλους για να μην αρρωστήσεις
βαριά από τον κορωνοϊό.

Αν έχεις ερωτήσεις σχετικά με το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού
μίλησε με το γιατρό σου.

Μπορώ να αποφασίσω αν
θέλω να κάνω το εμβόλιο;
Ναι.
Μπορείς να διαλέξεις αν
θέλεις να κάνεις το εμβόλιο.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείς
να αποφασίσεις τι θέλεις.
Κανένας δεν μπορεί να σε
υποχρεώσει να κάνεις το εμβόλιο.
Αν δεν ξέρεις τι θέλεις μίλησε με
κάποιον που εμπιστεύεσαι.
Για παράδειγμα μίλησε με:
• έναν καλό φίλο
• την οικογένεια σου
• τον βοηθό σου.
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Μπορείτε μαζί να μιλήσετε για το
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού
και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.
Αυτό θα σε βοηθήσει
να αποφασίσεις.

Πώς μπορώ να κάνω το εμβόλιο;
Κάθε χώρα έχει διαφορετικούς
κανόνες για το εμβόλιο.
Μπορείς να ρωτήσεις το γιατρό
σου ή κάποιον που εμπιστεύεσαι
πώς να κάνεις κράτηση για το
εμβόλιο στη χώρα σου.
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης
το εμβόλιο είναι δωρεάν.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πληρώσεις.
Μπορείς να ρωτήσεις το γιατρό σου
αν το εμβόλιο είναι δωρεάν στη χώρα σου.
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Πότε μπορώ να κάνω το εμβόλιο;
Ο εμβολιασμός κατά του
κορωνοϊού έχει αρχίσει.

Σε πολλές χώρες
οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν βαριά
από τον κορωνοϊό
θα κάνουν πρώτοι το εμβόλιο.
Γι’ αυτό μην ανησυχείς αν δεν το έχεις κάνει ακόμα.
Θα εμβολιαστείς
όταν έρθει η σειρά σου.

Τι συμβαίνει όταν κάνω το εμβόλιο;
Για να κάνεις το εμβόλιο
πρέπει να πας στο γιατρό σου
ή στο νοσοκομείο.
Για να πιάσει το εμβόλιο
πρέπει να το κάνεις 2 φορές.
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Θα κάνεις το εμβόλιο και τις
δύο φορές στο μπράτσο σου
χρησιμοποιώντας μια σύριγγα.

Αφού κάνεις το πρώτο σου εμβόλιο
πρέπει να περιμένεις 4 εβδομάδες.
Μετά από 4 εβδομάδες πηγαίνεις ξανά στο γιατρό
για να κάνεις το ίδιο εμβόλιο μια ακόμη φορά.

Αφού κάνεις το εμβόλιο 2 φορές
είσαι προστατευμένος.
Από εδώ και πέρα
δεν θα αρρωστήσεις βαριά
από τον κορωνοϊό.
Τι συμβαίνει μετά το εμβόλιο;
Μετά το εμβόλιο
μερικοί άνθρωποι έχουν πόνο στους μυς
ή ψηλή θερμοκρασία σώματος
που μοιάζει λίγο σαν πυρετός.
Αυτό το λέμε παρενέργειες.
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Είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι
λίγο άρρωστος μετά το εμβόλιο.
Μπορείς να μιλήσεις στο γιατρό σου για αυτό.

Μπορώ να σταματήσω να φοράω μάσκα
μετά το εμβόλιο;
Όχι.
Μετά το εμβόλιο
πρέπει να συνεχίσεις να φοράς μάσκα
και να κρατάς απόσταση από τους άλλους.
Αυτό πρέπει να το κάνεις για να προστατευτείς
εσύ και οι άλλοι μέχρι
όλος ο κόσμος να έχει εμβολιαστεί.

Τι σημαίνουν οι μπλε λέξεις;
Ιός
Ο ιός είναι πολύ μικρός και
δεν μπορείς να το δεις με τα μάτια σου.
Ο ιός μπορεί να σε κάνει να αρρωστήσεις
για παράδειγμα:
- όταν έχεις γρίπη
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- όταν έχεις κρύωμα.
Δόση φαρμάκου
Η δόση φαρμάκου είναι φάρμακο
που είναι υγρό και
μοιάζει σαν νερό.
Η δόση φαρμάκου
μπαίνει σε μια σύριγγα.
Με τη σύριγγα ο γιατρός βάζει
τη δόση του φαρμάκου στο σώμα σου
για παράδειγμα το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Σύριγγα
Η σύριγγα είναι μια βελόνα
που χρησιμοποιούν οι γιατροί και οι νοσοκόμες γιανα
κάνουν εμβόλια στους ανθρώπους
ή για να δώσουν κάποιο φάρμακο στους ανθρώπους.
Κρατώ απόσταση
Κρατώ απόσταση σημαίνει να μένω μακριά
από άλλους ανθρώπους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί όταν οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά
μπορείς να κολλήσεις τον κορωνοϊό.
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Κρατώ απόσταση σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκομαι
μακριά από τους άλλους.
Αυτό σταματάει τον κορωνοϊό από το
να κάνει περισσότερους ανθρώπους
αρρώστους.
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