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Πηγαίνω σε κλινική 
εμβολιασμού drive-through 
για να κάνω το εμβόλιό μου 
κατά του COVID-19 χωρίς 
να βγω από το αυτοκίνητο
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Πηγαίνω σε κλινική εμβολιασμού drive-through για να κάνω το εμβόλιό μου κατά του COVID-19.

Αυτές οι κλινικές είναι μεγάλες, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν εμβόλιο 
για COVID-19 συγχρόνως.

Το εμβόλιο για 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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Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσω σε μια κλινική εμβολιασμού drive-through.

Όταν μου πουν να σταματήσω το αυτοκίνητο, πρέπει να σβήσω τη μηχανή.

Θα έχω το παράθυρό μου κατεβασμένο συνεχώς.
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Το προσωπικό θα με ρωτήσει αν έχω ραντεβού.

Θα τους δείξω την κράτηση ραντεβού στο τηλέφωνό μου.

Θα μείνω στο αυτοκίνητό μου και θα ακολουθήσω τις πινακίδες και τους δείκτες.

Θα υπάρχει προσωπικό με γιλέκα υψηλής ορατότητας για να με κατευθύνει στη 
σωστή λωρίδα.
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Όταν οδηγήσω το αυτοκίνητο δια μέσου της κλινικής, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μου 
πουν πού να σταματήσω.
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Θα δηλώσω την είσοδό μου χρησιμοποιώντας τον κώδικα QR στο τηλέφωνό μου.

Το προσωπικό θα μου ζητήσει να δείξω ότι έχω δηλώσει την είσοδό μου.

Αν δεν έχω τηλέφωνο, μπορώ να γράψω το όνομά μου και τον αριθμό του τηλεφώνου μου.

Όλοι όσοι είναι στο αυτοκίνητο πρέπει να δηλώσουν την είσοδό τους.
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Θα μου μετρήσουν τη θερμοκρασία.

Θα μετρήσουν τη θερμοκρασία όλων όσοι είναι στο αυτοκίνητο.
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Θα χρειαστεί να αλλάξω τη μάσκα μου και να φορέσω καινούργια μάσκα μιας χρήσης.

Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι όσοι μπαίνουν στην κλινική έχουν καινούργια καθαρή μάσκα.

Θα χρειαστεί να απολυμάνω τα χέρια μου πριν και αφού αγγίξω τη μάσκα.

Αυτό θα χρειαστεί να το κάνουν όλοι όσοι είναι στο αυτοκίνητο.
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Θα ρωτήσουν το οδηγό ποιος από τους επιβάτες θα κάνει το εμβόλιο.

Θα χρειαστεί να δείξω στο προσωπικό την Medicare κάρτα μου και αποδεικτικό ταυτότητας 
με φωτογραφία.

Ένα μέλος του προσωπικού θα μου κάνει ορισμένες ερωτήσεις.
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Θα τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο στο τζάμι του αυτοκινήτου.

Αυτό ενημερώνει το προσωπικό της κλινικής ότι έχω περάσει από τους ελέγχους.
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Το μέλος του προσωπικού θα μου κάνει ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την υγεία μου.

Κατόπιν θα μου μιλήσουν σχετικά με ποιο εμβόλιο μπορώ να κάνω.
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Θα οδηγήσω μέχρι το επόμενο σημείο στάσης.

Ένα μέλος του προσωπικού θα μου πεί πού να πάω.
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Ο νοσηλευτής/η νοσηλεύτρια θα μου μιλήσει για το εμβόλιο COVID-19.

Ενδέχεται να μου κάνει μερικές ερωτήσεις και να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να νιώθω 
μετά τον εμβολιασμό.

Κατόπιν θα μου ζητήσουν να δώσω τη συγκατάθεσή μου για να κάνω το εμβόλιο.

Ο νοσηλευτής/η νοσηλεύτρια θα μου ζητήσει να βγάλω το πουλόβερ μου ή να σηκώσω 
το μανίκι μου.
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Αν αισθάνομαι άγχος για την ένεση, μπορώ να κοιτώ μακριά, σε κάποιο σημείο στον τοίχο.

Το άτομο υποστήριξής μου θα μπορούσε να μου αποσπάσει την προσοχή.

Θα μπορούσα να ρωτήσω τον νοσηλευτή/τη νοσηλεύτρια αν θα μπορούσα να ακούσω λίγη 
μουσική ή να χρησιμοποιήσω ένα αντικείμενο που με βοηθά να χαλαρώσω.
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Αφού μου κάνει την ένεση, ο νοσηλευτής/η νοσηλεύτρια θα βάλει ένα αυτοκόλλητο επίθεμα 
και/ή ένα κομμάτι βαμβάκι πάνω στο μπράτσο μου.

Έπειτα μπορώ να βάλω το πουλόβερ μου ή να κατεβάσω το μανίκι μου.
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Το μέλος του προσωπικού θα γράψει μια ώρα επάνω στο αυτοκίνητό μου.

Αυτό μου λέει τι ώρα έκανα το εμβόλιό μου.
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Θα οδηγήσω προς τον χώρο αναμονής και θα παρκάρω στον χώρο αναμονής.

Θα περιμένω στον χώρο αναμονής για 15 λεπτά.

Αυτά είναι 15 λεπτά από την ώρα που είναι γραμμένη στο αυτοκόλλητο επάνω στο 
παράθυρο του αυτοκινήτου. Αυτό γίνεται μετά την ένεση.
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Μπορώ να ρυθμίσω χρονόμετρο στο τηλέφωνό μου.

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

Μπορώ να χρησιμοποιήσω καπέλο/γυαλιά ηλίου για να εμποδίσω το φως, αν ο χώρος είναι 
υπερβολικά φωτεινός.
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Ένα μέλος του προσωπικού θα μου μιλήσει μετά από 15 λεπτά.

Θα με ρωτήσει πώς νιώθω.

Θα που πει ότι μπορώ να φύγω.



20

Τώρα μπορώ να φύγω από την κλινική εμβολιασμού.
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Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το εμβόλιο COVID-19.

Μπορείτε να διαβάσετε:

Τι είναι το εμβόλιο COVID-19 – Εύκολο Ανάγνωσμα

Ποιος θα κάνει εμβόλιο; – Εύκολο Ανάγνωσμα

Το εμβόλιο AstraZeneca – Εύκολο Ανάγνωσμα

Το εμβόλιο Pfizer – Εύκολο Ανάγνωσμα

Προετοιμασία για τον εμβολιασμό – Εύκολο Ανάγνωσμα

Τι να περιμένετε μετά τον εμβολιασμό σας – Εύκολο Ανάγνωσμα

Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας – Εύκολο Ανάγνωσμα

Παρενέργειες που ίσως έχετε μετά τον εμβολιασμό σας – Εύκολο Ανάγνωσμα

Ρωτήστε την τοπική σας κλινική εμβολιασμού drive-through για λεπτομέρειες σχετικά με τη 

δυνατότητα πρόσβασης και την πρόσβαση

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-what-is-the-covid-19-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-who-will-get-the-vaccine-easy-read_0.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/06/covid-19-vaccination-the-astrazeneca-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-the-pfizer-vaccine-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-getting-ready-for-the-vaccination-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-what-to-expect-when-you-have-your-vaccination-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/02/covid-19-vaccination-giving-your-consent-easy-read.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/05/covid-19-vaccination-side-effects-you-might-have-after-your-vaccination-easy-read.pdf
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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 το Νοσοκομείο St Vincent της Μελβούρνης και το προσωπικό του στην 
κλινική εμβολιασμού drive-through στο Κτηριακό Συγκρότημα Ford στο Campbellfield 
για την υποστήριξη και τη συμμετοχή στη δημιουργία 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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