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ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
COVIDSAFE 
μαζί

Ας συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί και να μένουμε ασφαλείς.
Επισκεφτείτε το health.gov.au για περισσότερες πληροφορίες, ή καλέστε
την Εθνική Γραμμή Βοηθείας για τον Κορονοϊό στο 1800 020 080.
Για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καλέστε το 131 450

Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε COVIDSafe επιλογές για να 
βοηθήσουμε να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού.
• Διατηρείτε φυσική αποστασιοποίηση σε δημόσιους χώρους 

• Φοράτε μάσκα όταν χρειάζεται. 

• Εφαρμόστε καλή υγιεινή. 
•     Προστατέψτε τους άλλους και μείνετε στο σπίτι εάν δεν είστε καλά. Αν έχετε   
 συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης εξεταστείτε για COVID-19. 
• Κατεβάστε την εφαρμογή COVIDSafe.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα

Ανησυχίες και απαντήσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca 

Ο
επικεφαλής ιατρι-
κός αξιωματούχος 
της Αυστραλίας, Paul 
Kelly, υπερασπίστηκε 

τα κυβερνητικά σχέδια διάθε-
σης του εμβολίου κατά του κο-
ρονοϊού της AstraZeneca και 
προσπάθησε να καταπραΰνει 
τις ανησυχίες για την αποτε-
λεσματικότητά του.
Η αντίδρασή του προήλθε 

από ερωτήματα που τέθηκαν 
σχετικά με το εάν το εμβό-
λιο θα είναι αρκετά αποτελε-
σματικό για να δημιουργήσει 
ανοσία αγέλης. Η ασφάλεια 
του εμβολίου δεν τίθεται υπό 
αμφισβήτηση. Αντί γι’ αυτό, 
ορισμένοι επικριτές αμφισβη-
τούν την αποτελεσματικότητά 
του στο σταμάτημα της εξά-
πλωσης του κορονοϊού. 

Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι 
το εμβόλιο AstraZeneca έχει 
ποσοστό αποτελεσματικότη-
τας μεταξύ 62% και 90%, που 
είναι χαμηλότερο από άλλα 
κορυφαία εμβόλια, τα οποία 
αναπτύχθηκαν από την Pfizer 
και την Moderna.

Ο καθηγητής Kelly είπε ότι η 
Αυστραλία πρέπει να συνεχί-

σει να πιστεύει στο σχέδιο διάθεσης 
εμβολίων. «Είναι πολύ αποτελεσμα-
τικό κατά των σοβαρών ασθενειών. 
Θα σώσει ζωές» είπε στους δημοσιο-
γράφους την Τρίτη. «Το ερώτημα δεν 
είναι εάν το ένα είναι καλύτερο από 
το άλλο, αλλά ποιο είναι διαθέσιμο 
στον μέγιστο βαθμό [...] για την προ-
στασία ζωών φέτος».

Ο καθηγητής Kelly είπε ότι ανησυχεί 
ότι η επιλεκτική χρήση δεδομένων 
από κλινικές δοκιμές θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη 
στο εμβόλιο. «Οι άνθρωποι πρέπει 
να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα είναι 
ασφαλείς, αυτό είναι η πρώτη μας 
προτεραιότητα» είπε. «Χρησιμοποιώ-
ντας αυτό το εμβόλιο, θα είμαστε σε 
θέση να προστατεύσουμε ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού στην Αυστρα-
λία».

Η Αυστραλία έχει συνάψει συμ-
φωνίες προμήθειας για τα εμβόλια 
AstraZeneca, Pfizer και Novavax. Τα 
αποτελέσματα της δοκιμής της τρίτης 
φάσης από το εμβόλιο AstraZeneca 
που δημοσιεύθηκαν στο Lancet 
έδειξαν ότι το εμβόλιο ήταν 62,1% 
αποτελεσματικό στην πρόληψη της 
νόσου όταν χορηγήθηκε σε τυπικές 
δόσεις. Σε μια άλλη μικρή ομάδα 
εθελοντών, που έλαβαν χαμηλότερη 
δόση, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 
90%.

Συγκριτικά, τα εμβόλια των Pfizer 
και Moderna έχουν επιτύχει αποτε-
λεσματικότητα υψηλότερη από 90%, 
σύμφωνα με ιατρικές δοκιμές.

Ο καθηγητής Kelly είπε ότι η κυβέρ-
νηση συνεχίζει τις συνομιλίες με την 
Moderna και με μια σειρά εταιρειών 
που προμηθεύουν περισσότερα εμ-
βόλια.


