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Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού
Γιατί είναι καλός ο εμβολιασμός;

›Ο
 εμβολιασμός σας προστατεύει πολύ. Ο εμβολιασμός
σας προστατεύει από σοβαρή ασθένεια και από το
θάνατο.
›Π
 ροστατεύετε επίσης την οικογένειά σας από τη νόσο.
›Ο
 ι κανόνες κατά του κορωνοϊού για άτομα μετά από
εμβολιασμό είναι λιγότερο αυστηροί. Όχι όμως για
άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί.
›Ο
 εμβολιασμός είναι εθελοντικός. Αλλά: προστατευθείτε!
Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η ασθένεια;

›Μ
 ερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν ή έχουν προβλήματα
υγείας για πολύ καιρό.
›Μ
 ερικοί άνθρωποι πρέπει να νοσηλευτούν, κάποιοι
ακόμη και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
›Π
 ολλοί άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει από τον κορωνοϊό.
›Ο
 κορωνοϊός είναι πολύ επικίνδυνος: για ηλικιωμένους
ή για άτομα με συγκεκριμένες ασθένειες. Αλλά μερικές
φορές νοσούν και νέοι και υγιείς άνθρωποι πολύ
σοβαρά.
Πόσο καλά είναι τα εμβόλια;

›Υ
 πάρχουν διαφορετικά εμβόλια. Όλα είναι ελεγμένα από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
›Δ
 εν προκαλούν στειρότητα και δεν γίνεται εισαγωγή
τσιπ. Υπάρχουν πολλές άλλες ψευδείς ειδήσεις στο
Διαδίκτυο.
›Ό
 πως με όλα τα φάρμακα, υπάρχουν μερικές φορές
παρενέργειες, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Παρα πολλοί
άνθρωποι δεν έχουν παρενέργειες από τον εμβολιασμό.
›Μ
 πορεί να αισθανθείτε άρρωστος για λίγο. Ωστόσο, οι
κίνδυνοι από τον κορωνοϊό είναι πολύ μεγαλύτεροι!
Πόσο κοστίζει ο εμβολιασμός;

Ο εμβολιασμός είναι δωρεάν.
Πόσα εμβόλια χρειάζομαι;

Με τα περισσότερα εμβόλια θα χρειαστεί να εμβολιαστείτε
δύο φορές. Και για τους δύο εμβολιασμούς θα χρειαστείτε
ραντεβού. Μετά τον δεύτερο εμβολιασμό θα είστε
προστατευμένος από σοβαρή ασθένεια.

›Γ
 ια τον εμβολιασμό χρειάζεστε ραντεβού.
Πρέπει να εγγραφείτε για το ραντεβού.
›Μ
 ετά από λίγο θα λάβετε ένα μήνυμα.
Εκεί θα δείτε τις ημερομηνίες για τους εμβολιασμούς.
Πώς μπορώ να εγγραφώ;

impfzentren.bayern.de

›Μ
 πορείτε να πάρετε ραντεβού στον οικογενειακό σας
γιατρό. Οι οικογενειακοί γιατροί εμβολιάζουν επίσης.
›Μ
 πορείτε να εγγραφείτε στο
Διαδίκτυο: www.impfzentren.bayern.de
›Μ
 πορείτε να εγγραφείτε τηλεφωνικά, ο αριθμός
τηλεφώνου είναι: 0911/148 98 243.
Πού μπορώ να κάνω τον εμβολιασμό στη Νυρεμβέργη;

›Σ
 τον οικογενειακό σας γιατρό.
›Σ
 το κέντρο εμβολιασμού στο Messezentrum
(Στάση μετρό „Messe“ γραμμή U1)
›Σ
 το Citypoint στο κέντρο της πόλης
(Στάση μετρό „Lorenzkirche“ γραμμή U1).
Η διεύθυνση είναι: Pfannenschmiedsgasse 20, Νυρεμβέργη
›Σ
 την παλιότερη ΚfZ-Zulassung.
Η διεύθυνση είναι: Großreutherstr. 115 Β, Νυρεμβέργη
Τι θα συμβεί κατά τον εμβολιασμό;

›Έ
 νας γιατρός θα σας μιλήσει πριν από τον εμβολιασμό
και θα σας εξηγήσει τα πάντα με ακρίβεια.Μπορείτε να
ρωτήσετε οτιδήποτε.
›Σ
 τη συνέχεια, θα σας κάνει το εμβόλιο στο μπράτσο.
›Μ
 ετά τον εμβολιασμό θα ξεκουραστείτε για 15 λεπτά.
Έχετε άλλες ερωτήσεις;

www.nuernberg.de

Υπάρχουν βίντεο από την Κλινική της Νυρεμβέργης. Οι
γιατροί απαντούν στις 10 πιο σημαντικές ερωτήσεις σχετικά
με τον εμβολιασμό.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους
υπότιτλους σε αυτές τις γλώσσες για το βίντεο: Τουρκικά,
Ρουμανικά, Ρωσικά.
Μπορείτε να βρείτε το βίντεο εδώ:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Πώς μπορώ να κάνω τον εμβολιασμό;

