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ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Κάνε το εμβόλιο όσο πιο σύντομα μπορείς!

Το παρόν φυλλάδιο βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Προγραμματίστε τον εμβολιασμό σας
https://emvolio.gov.gr

Εκδώστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού
https://eudcc.gov.gr/start 

Για προσωρινό ΑΜΚΑ
https://emvolio.gov.gr/pamka

Βρείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/kepfind

ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιαζόμαστε, τόσο
μειώνουμε τον κίνδυνο να εξαπλωθεί η πανδημία στους
γύρω μας.

Μειώνοντας τον αριθμό όσων ασθενούν, βοηθάμε τους
γιατρούς να φροντίσουν αποτελεσματικότερα όσους έχουν
προσβληθεί από τον τον ιό.

Eίναι ένας απλός, ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος
προστασίας των ανθρώπων από βλαβερές ασθένειες και
τις συνέπειές τους. 

Όπως όλα τα εμβόλια, έτσι και αυτά κατά της Covid-19 δεν παρέχουν
100% προστασία. Είναι σημαντικό αφού εμβολιαστείς να συνεχίσεις
να τηρείς όλα τα μέτρα προστασίας όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση
των αποστάσεων και το συχνό πλύσιμο των χεριών.

Προστατεύουμε τον εαυτό μας ώστε σε περίπτωση που
έρθουμε σε επαφή με τον ιό να μην ασθενήσουμε σοβαρά,
αλλά να έχουμε μόνο ήπια συμπτώματα.

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες που μπορεί να παρουσιαστούν 
είναι ήπιες και παροδικές, όπως πόνος στο χέρι στο σημείο 
της ένεσης, πυρετός, αδιαθεσία, μυαλγίες και πονοκέφαλος. 
Όλα αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα.

Είναι πολύ σπάνιο για παρουσιαστεί κάποια σοβαρή 
αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο. Εάν συμβεί αυτό, συνήθως 
εκδηλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και το προσωπικό που 
χορηγεί το εμβόλιο είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει 
τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις άμεσα.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός
(1 ή 2 δόσεις ανάλογα με το εμβόλιο)
μπορείς να εκδώσεις το πιστοποιητικό
εμβολιασμού κατά του COVID-19.

Για να πάρεις ηλεκτρονικά το
πιστοποιητικό σου θα χρειαστεί
να μπεις στην ιστοσελίδα:
https://eudcc.gov.gr/start 
Θα χρειαστείς επιπλέον:
• Τους κωδικούς σου στο Taxisnet
• Τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ σου

Εάν δεν μπορείς να εκδώσεις 
ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό
κλείσε ραντεβού στο myKEPlive
για να εξυπηρετηθείς μέσω
τηλεδιάσκεψης ή επισκέψου το ΚΕΠ
της περιοχής σου.

Εάν δεν έχεις ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ,
μπορείς να εκδώσεις προσωρινό
ΑΜΚΑ, αποκλειστικά για τον
εμβολιασμό και την έκδοση του
πιστοποιητικού, στην ιστοσελίδα:

Για να κανονίσεις τον εμβολιασμό σου
χρειάζεται να μπεις στην ιστοσελίδα
https://emvolio.gov.gr

Εάν δεν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο,
μπορείς να απευθυνθείς στο ΚΕΠ
της περιοχής σου.

Εάν διαμένεις σε δομή φιλοξενίας,
ξενώνα αιτούντων άσυλο ή άλλη
δομή, απευθύνσου στον υπεύθυνο δομής
και/ή στο φορέα που παρέχει ιατρικές
υπηρεσίες εντός της δομής.

Είναι σημαντικό να εμβολιαστoύμε σύντομα και να μην περιμένουμε.
Με αυτόν τον τρόπο, χτίζουμε ανοσία στις κοινότητές μας και θα 

μπορέσουμε γρηγορότερα να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή.

https://emvolio.gov.gr/pamka


