ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ COVID-19
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την απόφασή σας να εμβολιαστείτε συμβάλλετε στην προστασία του
εαυτού σας και του κοινωνικού συνόλου. Το εμβόλιο που σας χορηγείται
έχει εγκριθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και έχει ελεγχθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εμβόλια διατίθενται αρχικά σε όσους κινδυνεύουν
περισσότερο να εκτεθούν στον ιό, όπως οι υγειονομικοί, καθώς και σε
εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο από επιπλοκές λόγω ηλικίας,
συνθηκών διαβίωσης ή υποκείμενου νοσήματος. Στη συνέχεια, θα
ακολουθήσει ο εμβολιασμός του υπόλοιπου πληθυσμού άνω των 18 ετών.

Μπορώ να συνεχίσω κανονικά τις δραστηριότητές μου μετά τον
εμβολιασμό κατά της COVID-19;
Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε να συμμετέχετε κανονικά σε όλες τις
προγραμματισμένες δραστηριότητές σας, εφόσον αισθάνεστε υγιής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: emvolio.gov.gr

ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ,
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Μπορεί να υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό;
Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες, οι πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες
ενέργειες που πιθανόν να εμφανιστούν μετά τον εμβολιασμό είναι πόνος
στο σημείο της ένεσης, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες, κόπωση,
ρίγος ή και πυρετός. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι συχνότερα στις
νεαρότερες ηλικίες. Υποχωρούν σύντομα και δεν πρέπει να σας ανησυχούν,
διότι είναι ένδειξη ότι ο οργανισμός σας ανταποκρίνεται στο εμβόλιο.
Η λήψη αντιπυρετικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων βοηθά στην
αντιμετώπισή τους. Στην περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή το εμβολιαστικό κέντρο. Εφόσον το
επιθυμείτε, μπορείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρείτε
ότι σχετίζονται με τη χορήγηση του εμβολίου κατά της COVID-19 στη σελίδα
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα
(www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).
Τώρα που εμβολιάστηκα είμαι προστατευμένος/η από την COVID-19;
Τα περισσότερα εμβόλια για την COVID-19 χρειάζονται δύο δόσεις για να
είναι αποτελεσματικά. Κάθε εμβόλιο, πριν εγκριθεί, έχει ελεγχθεί σε μελέτες
στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 30.000 εθελοντές και έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να αρρωστήσουμε σοβαρά
από COVID-19. Χρειάζονται αρκετές ημέρες μετά τη χορήγηση και της
δεύτερης δόσης του εμβολίου για να αναπτύξει το σώμα μας ανοσία στον ιό.
Μερικοί άνθρωποι μπορεί παρά τον εμβολιασμό τους να ασθενήσουν από
COVID-19, η νόσος τους όμως αναμένεται να είναι αρκετά πιο ήπια.
Τι πρέπει να κάνω μετά την πρώτη δόση του εμβολίου;
Πρέπει να φροντίσετε για την επανάληψη του εμβολιασμού σας μέσα
στο προβλεπόμενο διάστημα, καθώς η δεύτερη δόση του εμβολίου
είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη προστασίας από τον ιό.
Θα εξακολουθήσω να χρειάζομαι μέτρα ατομικής προστασίας μετά
τον εμβολιασμό;
Μετά τον εμβολιασμό θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα
προστασίας όπως η υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας και η τήρηση
αποστάσεων. Αυτό διότι κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό
και ο ιός θα εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην κοινότητα μέχρι να
εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό
του πληθυσμού εμβολιαστεί, τόσο συντομότερα θα περιοριστεί
η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα.
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