
Το εμβόλιο COVID-19 έρχεται! Ίσως χρειαστεί να λάβετε δύο δόσεις του εμβολίου. Παρακαλώ επικοινωνήστε με 
τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή το τοπικό τμήμα υγείας. Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο χωρίς κόστος. 

Κατανοούμε ότι ορισμένα άτομα μπορεί να 
ανησυχούν για τον εμβολιασμό. Το εμβόλιο για τον 
COVID-19 δοκιμάστηκε με χιλιάδες συμμετέχοντες 
για τη δημιουργία επιστημονικών δεδομένων και 
άλλων πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστεί 
η ασφάλειά του και να λάβει έγκριση από την 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων.

Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα υγείας για να ρωτήσετε σχετικά με τον εμβολιασμό COVID-19 στην περιοχή σας: 
http://www.idph.state.il.us/LHDMap/HealthRegions.aspx

Ιστότοπος εμβολίου COVID-19 του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόις: http://dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq 

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τον COVID-19 και για απαντήσεις και καθοδήγηση του Ιλλινόις, καλέστε στο  
1-800-889-3931 ή στείλτε email στο DPH.SICK@ILLINOIS.GOV . 

Εμβόλιο για 
τον covid-19

 Πληροφορίες για μεγαλύτερους 
ενήλικες 

Μύθος: Εάν εμβολιαστώ για το COVID-19  
θα είμαι πιο ευάλωτος σε άλλες ασθένειες. 

γεγονός: Ενώ το εμβόλιο COVID-19 θα 
λειτουργήσει για να μάθει στο ανοσοποιητικό 
σας σύστημα να αναγνωρίζει και να 
προστατεύεται από τον κορονοϊό, δεν έχει 
αποδειχθεί ότι σας κάνει ευάλωτους σε άλλες 
ασθένειες. 

Μύθος: Αφού κάνω το εμβόλιο, δεν 
χρειάζεται πλέον να φοράω μάσκα. 

γεγονός: Ενώ οι ειδικοί στον τομέα της υγείας 
μαθαίνουν περισσότερα για την προστασία 
των εμβολίων COVID-19, θα είναι σημαντικό 
για όλους να συνεχίσουν να φορούν μάσκα, να 
πλένουν συχνά τα χέρια τους και να τηρούν τις 
κοινωνικές αποστάσεις. 

Μύθος

Γεγονότος
Εναντίον

είναι ασφαλές το εμβόλιο;

Παρενέργειες

Οι ηλικιωμένοι ενήλικες έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
για σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία εάν μολυνθούν με 
COVID-19. Έρευνες έχουν δείξει ότι το εμβόλιο είναι 
95% αποτελεσματικό στην πρόληψη του COVID-19. 
Το εμβόλιο για τον COVID-19 θα σας βοηθήσει να 
διατηρήσετε υγιείς και ασφαλείς τον εαυτό σας, την 
οικογένειά σας και την κοινότητά σας.

γιατί πρέπει να κάνω το εμβόλιο;

Οι βραχυπρόθεσμες παρενέργειες είναι ήπιες και 
μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνο στους 
μύες και στις αρθρώσεις, ρίγη και πόνο στα χέρια. Θα 
φύγουν σε λίγες μέρες, αλλά είναι φυσιολογικά και ένα 
σημάδι ότι το σώμα σας εργάζεται για να δημιουργήσει 
προστασία εναντίον του ιού.


