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Το  προϊόν  αυτό έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου IENE 11-PROVAC. Αντανακλά τις απόψεις μόνο των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό.                                                           

 Παρακαλώ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο  www.iene11.eu 

 

 

Οι μετανάστες, οι Ρομά και οι πρόσφυγες μπορεί να έχουν επιπλέον ανάγκες που σχετίζονται με τον 
εμβολιασμό σε σύγκριση με την κοινότητα υποδοχής. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνθήκες διαβίωσής 
σας, σας θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε μεταδοτικές ασθένειες. 

Οι επισκέψεις από πόρτα σε πόρτα και η "Ιατρική στο δρόμο" είναι τακτικά διαθέσιμα για τα ευάλωτα 
άτομα. 

Οι πολιτισμικές και θρησκευτικές σας πεποιθήσεις θα γίνουν σεβαστές. Ένας διαμεσολαβητής ή ένας 
διερμηνέας μπορεί να είναι διαθέσιμος για να σας κάνει να νιώσετε πιο άνετα δίνοντάς σας 
πληροφορίες στη γλώσσα σας. 

Ο εμβολιασμός αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους μετανάστες, τους Ρομά και τους πρόσφυγες 
μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής ή την επανεγκατάσταση. 

Όλες οι ηλικιακές ομάδες πρέπει να υποβάλλονται  

σε επαναληπτικό εμβολιασμό. 

Πού μπορώ να εμβολιαστώ; 

Ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό ή άλλους επαγγελματίες υγείας ή αναζητήστε πληροφορίες στους 
επίσημους ιστότοπους της χώρας υποδοχής. 

Για να εγγραφείτε για το εμβόλιο σας για τον COVID-19, χρειάζεστε έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό 
είναι απαραίτητο είτε κάνετε κράτηση μέσω διαδικτύου, είτε σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών είτε σε 
φαρμακεία. Οι πρόσφυγες  και οι  νομιμοι μετανάστες  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν προσωρινό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης. Για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα σε ορισμένες χώρες, ένας τέτοιος αριθμός είναι 
επίσης διαθέσιμος. 

 

 Τρέχουσες απαιτήσεις 

εμβολιασμού (CDC) 

• Παρωτίτιδα 

• Ιλαρά 

• Ερυθρά 

• Τέτανος και διφθερίτιδα 

• Μηνιγγιτιδοκοκκικήςνόσος 

• Πνευμονιοκοκκική νόσος τύπος Β 

• Ροταϊός 

• Ανεμευλογιά 

• Ηπατίτιδα Α 

• Ηπατίτιδα Β 

• Κοκκύτης 

• Πολιομυελίτιδα 

• Εποχική γρίπη                                             
https: 

//www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-

regs/vaccination-immigration/revised-vaccination-

immigration-faq.html 

Μπορείτε να 

εμπιστευτείτε το 

σύστημα υγείας 

Κανείς δεν είναι ασφαλής 

μέχρι να είναι όλοι 
https://assembly.coe.int/LifeRay/SOC/

Pdf/DocsAndDecs/2021/AS-SOC-2021-

54-EN.pd 
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