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κάνω το εμβόλιό μου 
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Πηγαίνω σε κλινική εμβολιασμού για να κάνω το εμβόλιό μου κατά του COVID-19. 
Αυτές  οι  κλινικές είναι  μόνο  για εμβόλιο  κατά του  COVID-19. 

Το εμβόλιο κατά του COVID-19 είναι φάρμακο που χορηγείται με βελόνα (ένεση) στο μπράτσο μου. 
Αυτό θα  βοηθήσει  να  σταματήσουν  οι  άνθρωποι  να  κολλούν  και  να  διαδίδουν  τον  κορωνοϊό COVID-19. 

Μπορεί επίσης να σταματήσει τη σοβαρή ασθένεια από COVID-19. 
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Θα συναντήσω μια νοσοκόμα στην μπροστινή πόρτα. 
Το προσωπικό θα  ρωτήσει  αν  έχω ραντεβού. 

Θα μου πουν τι να κάνω μετά. 
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Ο ενήλικος συνοδός μου θα πρέπει να δηλώσει την είσοδό μας χρησιμοποιώντας τον κώδικα 
QR στο τηλέφωνό του. 

Ή να γράψει το όνομά μου και τον αριθμό του τηλεφώνου μου. 
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  Αν φορώ μάσκα, θα μου ζητήσουν να βάλω μια καινούργια. 
Ο  ενήλικος  συνοδός  μου  θα  αλλάξει  επίσης  τη δική του. 
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       Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το αντισηπτικό χεριών όταν θα μπω στο κτήριο. 
Μπορώ επίσης  να  χρησιμοποιήσω το δικό μου  αντισηπτικό χεριών. 
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    Το προσωπικό μπορεί να ελέγξει τη θερμοκρασία μου. 
Μπορεί  επίσης  να  ελέγξει  και  τη θερμοκρασία  του  ενήλικου  συνοδού  μου. 
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Ο ενήλικος συνοδός μου κι εγώ θα πάμε στη ρεσεψιόν. 
Ο  ενήλικος  συνοδός  μου  θα  συμπληρώσει  έντυπα  με  το μέλος  του  προσωπικού. 

Το μέλος του προσωπικού θα μου πει τι να κάνω μετά. 
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Ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα μου δείξει τον δρόμο για το δωμάτιο. 
Μπορώ να  φορώ γυαλιά  ηλίου  ή καπέλο,  αν  έχει  πολύ  φως. 

Ο ενήλικος συνοδός μου θα είναι μαζί μου. 
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          Μπορώ να καθίσω όπου μου αρέσει. Μπορώ να καθίσω στην αγκαλιά του ενήλικου συνοδού μου. 
Μπορώ να  καθίσω στην  καρέκλα.  Ή  μπορώ να  καθίσω στο πάτωμα. 
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    Μπορώ να δω ένα βίντεο. Μπορώ να ακούσω μουσική. 
Μπορώ  να παίξω  με  το  παιχνίδι μου  ή να το αγκαλιάσω. 
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           Ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα κάνει στον ενήλικο συνοδό μου μερικές ερωτήσεις για την υγεία μου. 
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Ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα μου ζητήσει να βγάλω το πουλόβερ μου ή να σηκώσω το μανίκι μου. 
Αν  αισθάνομαι  ανησυχία  για  την  ένεση,  μπορώ να  κοιτώ μακριά  ή σε  κάποιο σημείο στον  τοίχο. 

Ο ενήλικος συνοδός μου μπορεί να με καθησυχάσει. 
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Αφού μου κάνει την ένεση, ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα βάλει ένα τσιρότο και/ή ένα κομμάτι 
βαμβάκι στο μπράτσο μου. 

Έπειτα μπορώ να ξαναφορέσω το πουλόβερ μου ή να κατεβάσω το μανίκι μου. 
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Ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα μου δώσει μια διαφημιστική τσάντα για να την πάρω μαζί 
μου στο σπίτι. 

Ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα θα δώσει στον ενήλικο συνοδό μου ένα φυλλάδιο με 
πληροφορίες για το τι να περιμένουμε μετά την ένεση. 
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Θα μείνω εκεί που είμαι για 15 λεπτά. 

Αυτό συμβαίνει  μετά  την  ένεση. 

Ο ενήλικος συνοδός μου μπορεί να ρυθμίσει ένα χρονόμετρο στο τηλέφωνό του. 

Μπορώ να  ακούσω μουσική,  να  δω ένα  βίντεο και  να  χρησιμοποιήσω αντικείμενα  που  με  
βοηθούν  να  χαλαρώνω,  όσο περιμένω. 

Μπορώ να παίξω με τα πράγματα που βρίσκονται στη διαφημιστική τσάντα που μου έδωσαν. 
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Όταν περάσουν τα 15 λεπτά, ο νοσοκόμος/ή νοσοκόμα θα μου κάνει μερικές ερωτήσεις. 
Αν θέλω, μπορώ να απαντήσω στον ενήλικο συνοδό μου κι αυτός μπορεί να μιλήσει στον 

νοσοκόμο/τη νοσοκόμα αντί για μένα. 
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   Τώρα μπορώ να φύγω από την κλινική εμβολιασμού. 
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Το παρόν είναι προϊόν συνεργασίας του οργανισμού 
Amaze και των Εθνικών Υπηρεσιών Αναπηρίας 

Amaze 

Τηλ.: 03 9657 1600 

www.amaze.org.au 

Email: info@autismconnect.org.au 

Εθνικές Υπηρεσίες Αναπηρίας 

Τηλ.:  03 8341 4300 

www.nds.org.au 

Email: ndsvic@nds.org.au 

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό της κλινικής εμβολιασμού EACH για παιδιά και 
ενηλίκους με διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας για την υποστήριξή του, καθώς και 
την οικογένεια που συμμετείχε στην ανάπτυξη αυτής της πηγής πληροφοριών. 

Το παρόν σενάριο ενεργειών δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Amaze και τις Εθνικές 
υπηρεσίες Αναπηρίας (NDS) με υποστήριξη από το Υπουργείο Υγείας της Βικτώριας και 
το Υπουργείο Οικογενειών, Ισότητας Ευκαιριών και Στέγασης της Βικτώριας. 
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