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Γιατί θα πρέπει να εμβολιαστώ για τον κορονοϊό SARS-CoV-2;
Διότι εξυπηρετεί στην προστασία της υγείας. Και στην προστασία των συνανθρώπων
σας. Δυστυχώς, ο κορονοϊός SARS-CoV-2 συχνά έχει θανάσιμες επιπτώσεις, ειδικά
στη γενιά των ατόμων άνω των 80 ετών.
Ποιος είναι ο σκοπός του εμβολιασμού για τον κορονοϊό;
Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκώς δραστικά φάρμακα για τη θεραπεία της
ασθένειας COVID-19. Τα εμβόλια που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης, είναι η
πρώτη αληθινή ευκαιρία να αντιμετωπιστεί αυτή η μολυσματική ασθένεια με ιατρική
μέθοδο. Το εμβόλιο θα πρέπει να φροντίσει ώστε να μολύνονται λιγότεροι άνθρωποι
και, με αυτόν τον τρόπο, να είναι λιγότερο σοβαρή η πορεία της νόσου. Μόνο με
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε σταδιακά μία επιστροφή στην κανονική
ζωή.
Πρέπει να εμβολιαστώ;
Όχι. Το εμβόλιο είναι προαιρετικό.
Θα μου κοστίσει κάτι το εμβόλιο;
Όχι, το εμβόλιο είναι δωρεάν για τους πολίτες ανεξάρτητα από την κατάσταση της
ασφάλισής τους. Η ομοσπονδία αναλαμβάνει τις δαπάνες για το εμβόλιο. Επιπλέον,
τα κρατίδια μαζί με την ομοσπονδία μοιράζονται τα έξοδα για τη δημιουργία και τη
λειτουργία των κέντρων εμβολιασμού.
Πότε θα ξεκινήσει στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία;
Μόλις εγκριθεί κάποιο εμβόλιο, οι διαθέσιμες δόσεις εμβολιασμού θα κατανεμηθούν
στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στη συνέχεια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διανείμει τις
δόσεις εμβολιασμού στα ομοσπονδιακά κρατίδια ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Τα
κέντρα εμβολιασμού στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θα είναι εγκαίρως έτοιμα για να
ξεκινήσουν άμεσα με τις διαδικασίες.
Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι – και γιατί;
Είναι σημαντικό να εμβολιαστούν πρώτα οι άνθρωποι από 80 ετών και άνω και οι
διαμένοντες σε γηροκομεία και ιδρύματα νοσηλείας. Απειλούνται ιδιαίτερα από τον ιό
SARS-CoV-2, διότι η πορεία της ασθένειας συχνά είναι σοβαρή σε αυτά τα άτομα και
υπάρχει μέγιστος κίνδυνος για τη ζωή τους.
Εδώ προστίθεται και το προσωπικό σε ιατρικές και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις –
όπως π.χ. στις μονάδες επειγόντων περιστατικών και στις μονάδες εντατικής
θεραπείας των νοσοκομείων καθώς και στις μονάδες εξωνοσοκομειακής και
νοσοκομειακής περίθαλψης για ηλικιωμένους.
Οι αποφάσεις θα βασιστούν στις συστάσεις της «Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών»
(STIKO) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η StIKO βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του
ινστιτούτου Robert Koch και καταρτίζει, σε συνεργασία με το Συμβούλιο

Συνήθεις ερωτήσεις / STK
Κατάσταση 11.12.2020

Δεοντολογίας και την Ακαδημία Επιστημών Leopoldina, τις συστάσεις εμβολιασμού
για τη Γερμανία. Σε αυτές τις διεργασίες, η STIKO λαμβάνει υπόψη τα οφέλη όχι μόνο
για τα εμβολιασμένα μεμονωμένα άτομα, αλλά και για τον συνολικό πληθυσμό.
Είναι εφικτός ο εμβολιασμός σε τόσους πολλούς ανθρώπους σε σύντομο
χρόνο;
Ναι, ένα καλό παράδειγμα για αυτό είναι οι ετήσιοι εμβολιασμοί προστασίας από τη
γρίπη.
Στην περίπτωση του εμβολιασμού για τον κορονοϊό, το σημαντικό είναι να
εμβολιαστούν γρήγορα οι γηραιότεροι άνθρωποι που κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Για αυτό,
εκτός από τη δημιουργία κέντρων εμβολιασμού, θα επιστρατεύονται και κινητά
συνεργεία εμβολιασμού που θα μετακινούνται π.χ. σε γηροκομεία και σε ιδρύματα
περίθαλψης και φροντίδας για να εμβολιάζουν επιτόπου τις σχετικές ομάδες ατόμων
(διαμένοντες και προσωπικό). Ο συντονισμός αυτών των συνεργείων εμβολιασμού
θα πραγματοποιείται επιτόπου από τα κέντρα εμβολιασμού.
Το προσωπικό των νοσοκομείων μπορεί να εμβολιάζεται από τους/τις γιατρούς του
εκάστοτε νοσοκομείου.
Αρκεί ένας εμβολιασμός;
Όχι, το εμβόλιο προστασίας από τον κορονοϊό πρέπει να γίνει δύο φορές σε
διάστημα λίγων εβδομάδων. Διαφορετικά, δεν είναι αποτελεσματικό.
Γιατί θα υπάρχουν κέντρα εμβολιασμού;
Τα κέντρα εμβολιασμού μπορούν να διασφαλίσουν μία καλή οργανωτική διαδικασία
καθώς και τη σωστή αποθήκευση και χρήση των εμβολίων για τον COVID-19. Μερικά
εμβόλια πρέπει π.χ. να αποθηκεύονται σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες – έως και
στους μείον 70 βαθμούς.
Εδώ προστίθεται και το γεγονός ότι στα κέντρα εμβολιασμού, στα οποία μπορούν να
εμβολιάζονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι, τα παραδιδόμενα εμβόλια θα
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες – προτού λήξουν. Με βάση τις υφιστάμενες
γνώσεις, ο χρόνος διατήρησής τους είναι πολύ περιορισμένος.
Μία επισκόπηση των κέντρων εμβολιασμού στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μπορείτε
να βρείτε εδώ: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
Ποια χρονικά διαστήματα θα είναι ανοιχτά τα κέντρα εμβολιασμού;
Τα κέντρα εμβολιασμού προβλέπεται να είναι ανοιχτά επτά ημέρες την εβδομάδα
από τις 8:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ. Στην αρχική φάση μπορεί να προβλέπονται
διαφορετικές ώρες λειτουργίας, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα εμβόλια.
Πώς θα προγραμματίζονται τα ραντεβού;
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Έχει προγραμματιστεί να χρησιμοποιείται σε όλη την Ομοσπονδία ο τηλεφωνικός
αριθμός 116 117 για τον καθορισμό των ραντεβού για τον εμβολιασμό προστασίας
από τον κορονοϊό. Επιπλέον θα υπάρχει μία ιστοσελίδα και μία εφαρμογή για
Smartphone, μέσω των οποίων θα είναι εφικτός ο προγραμματισμός των ραντεβού.
Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, αυτό το γιγαντιαίο έργο θα το αναλάβουν οι ενώσεις
των συμβεβλημένων ιατρών ασφαλιστικών ταμείων.

Μπορώ να κλείσω ήδη από τώρα ένα ραντεβού;
Όχι, ο προγραμματισμός των ραντεβού θα είναι δυνατός όταν τα εμβόλια θα είναι
διαθέσιμα στα κέντρα εμβολιασμού.
Πότε μπορώ να εμβολιαστώ;
Αυτό εξαρτάται από την ηλικία και το επάγγελμά σας. Πρώτα θα πρέπει να
εμβολιαστούν οι άνθρωποι που απειλούνται ιδιαίτερα από τον κορονοϊό SARS-CoV-2
και μετά σταδιακά όλες οι υπόλοιπες ομάδες ατόμων. Η σειρά καθορίζεται από τη
«Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών» του ινστιτούτου Robert Koch.
Προβλέπεται ένας πρόωρος εμβολιασμός για τις επαγγελματικές ομάδες της
λεγόμενης κρίσιμης υποδομής;
Ναι, οι άνθρωποι από τις επαγγελματικές ομάδες της κρίσιμης υποδομής – π.χ.
αστυνομία και πυροσβεστική – αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία της δημόσιας
ζωής και του κράτους. Για τον λόγο αυτόν, θα εμβολιαστούν με προτεραιότητα.
Ωστόσο, θα έχουν προτεραιότητα μετά από τις πληθυσμιακές ομάδες που
απειλούνται ιδιαίτερα, ιδιαίτερα τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
Μπορεί το εμβόλιο να αποθηκεύεται και να ψύχεται επαρκώς;
Τα υλικοτεχνικά θέματα είναι απαιτητικά, αλλά επιλύσιμα. Το εμβόλιο μπορεί να
διατηρηθεί μόνο για λίγο χρόνο σε θερμοκρασία δωματίου, τα κέντρα εμβολιασμού
όμως θα είναι εξοπλισμένα με τα απαιτούμενα συστήματα ψύξης.
Μπορώ να δηλωθώ εθελοντικά για να βοηθήσω σε ένα κέντρο εμβολιασμού;
Οι εθελοντές είναι καλοδεχούμενοι στα κέντρα εμβολιασμού. Εκεί μπορούν μέσω των
ενώσεων των συμβεβλημένων ιατρών ασφαλιστικών ταμείων να βοηθήσουν ως
ιατρικό προσωπικό ή να συμβάλουν στην οργάνωση των εμβολιασμών στο ιατρικό
κέντρο. Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν εθελοντικά σε ένα κέντρο εμβολιασμού
παρακαλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα www.freiwilligenregister-nrw.de. Εκεί
θα βρουν, επίσης, περαιτέρω πληροφορίες.
Για πόσο διάστημα πρέπει να φοράω ακόμα μία μάσκα;
Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα την παρούσα χρονική στιγμή. Η μάσκα
εξυπηρετεί για την ατομική προστασία, αλλά και για την προστασία των
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συνανθρώπων μας. Μόλις είναι διαθέσιμα αρκετά εμβόλια, η δημόσια ζωή θα
μπορέσει ξανά να επιστρέψει σταδιακά στην κανονικότητα.
Πότε θα καταπολεμηθεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2;
Ο κορονοϊός θα καθορίζει για κάποιον χρόνο τη ζωή μας. Μόλις είναι διαθέσιμα
αρκετά εμβόλια και εμβολιαστούν πολλοί άνθρωποι για αυτόν τον ιό, η λεγόμενη
«ανοσία της αγέλης» θα φροντίσει ώστε να μπορούμε να ζούμε με αυτόν τον ιό όπως
μπορούμε και με άλλες ιογενείς νόσους.

Πού μπορώ να ενημερωθώ τηλεφωνικά;
Για πληροφορίες σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και τον προκείμενο
εμβολιασμό είναι στη διάθεσή σας η γραμμή ενημέρωσης για τον κορονοϊό της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης:
0211 / 9119-1001
Δευτέρα–Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.
Σάββατο και Κυριακή, 10:00 π.μ. –18:00 μ.μ.
E-Mail: corona@nrw.de

