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Covid-19: Αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του εμβολίου στον πληθυσμό

T
ο εμβόλιο Pfizer-BioNTech έχει εγκριθεί 
πλέον για χρήση στην Αυστραλία, και οι 
αρχές θα αρχίσουν τον εμβολιασμό κά-
ποιων από τους πιο ευάλωτους πληθυ-

σμούς της χώρας κατά του COVID-19 σε λίγες 
μόνο εβδομάδες. Ωστόσο, θα χρειαστούν πολλοί 
ακόμη μήνες για να εμβολιαστούν αρκετά άτομα 
ώστε να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό επίπεδο 
προστασίας από τον ιό.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού της Αυστραλίας θα 
πραγματοποιηθεί σε πέντε φάσεις, από τα τέλη Φε-
βρουαρίου, και έχει ως εξής:
Φάση 1α: Η πρώτη φάση θα καλύψει τους Αυ-
στραλούς με τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στον 
COVID-19. Εδώ περιλαμβάνονται όσοι ασχο-
λούνται με Αυστραλούς που επιστρέφουν από το 
εξωτερικό, όπως εργαζόμενους σε ξενοδοχεία κα-
ραντίνας και στα σύνορα, και εργαζόμενους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προτεραιότη-
τας  – δηλαδή, εργαζόμενους με πιθανή έκθεση σε 
μολυσματικούς ασθενείς. Περιλαμβάνονται επίσης 
το προσωπικό και οι ένοικοι σε μονάδες φροντί-

δας ηλικιωμένων και αναπηρίας. Η κυβέρνηση 
εκτιμά ότι περίπου 678.000 άτομα θα ενταχθούν 
σε αυτή την κατηγορία.
Φάση 1β: Στη συνέχεια, θα καλυφθούν περισσό-
τεροι από πιο ευάλωτους πληθυσμούς της Αυστρα-
λίας και περισσότεροι εργαζόμενοι πρώτης γραμ-
μής. Εδώ περιλαμβάνονται άτομα ηλικίας 70 ετών 
και άνω, Αβορίγινες και κάτοικοι στις Νήσους των 
Στενών Torres άνω των 55 ετών, και νεότεροι 
ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα ή αναπηρίες. 
Επίσης, οι εργαζόμενοι της γενικής υγειονομικής 
περίθαλψης και το «υψηλού κινδύνου» εργατικό 

δυναμικό της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου 
του στρατού, των αστυνομικών, των πυροσβεστών, 
των εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
και των εργαζομένων στην επεξεργασία κρέατος. 
Η φάση αυτά αφορά πάνω από 6,1 εκατομμύρια 
άτομα.
Φάση 2α: Αφορά περίπου 6,5 εκατομμύρια άτομα. 
Σε αυτό το στάδιο θα εμβολιαστούν ενήλικες ηλι-
κίας 50 έως 69 ετών και όλοι οι άλλοι Αβορίγινες 
και κάτοικοι των Νήσων των Στενών Torres άνω 
των 18 ετών. Επίσης και άλλοι «υψηλού κινδύνου» 
εργαζόμενοι, αν και η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη 
προσδιορίσει τους αντίστοιχους επαγγελματικούς 
κλάδους.
Φάση 2β: Η τέταρτη, και μεγαλύτερη, ομάδα για 
εμβολιασμό καλύπτει το υπόλοιπο του πληθυσμού 
ηλικίας 16 ετών και άνω.
Φάση 3
Η τελευταία ομάδα είναι παιδιά κάτω των 16 ετών 
– αν και η κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσει στον 
εμβολιασμό εφήβων και παιδιών μόνο εάν οι για-
τροί αποφανθούν ότι είναι απαραίτητο.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση διατάχθηκε να κα-
ταβάλει αποζημίωση στους αιτούντες άσυλο των 
οποίων τα στοιχεία εκτέθηκαν σε μαζική παραβί-
αση δεδομένων πριν από επτά χρόνια. 
Η Επίτροπος Πληροφόρησης έχει αποφασίσει ότι 
το Υπουργείο Εσωτερικών παραβίασε το απόρρητο 
9.251 κρατουμένων στα κέντρα κράτησης, απελευ-
θερώνοντας κατά λάθος τα προσωπικά τους στοιχεία. 
Η παραβίαση απορρήτου σχετίζεται με τη μη εξουσι-
οδοτημένη έκδοση της έκθεσης κράτησης στον ιστό-
τοπο του υπουργείου το 2014.
Η ρυθμιστική αρχή απορρήτου της Αυστραλίας 
διαπίστωσε ότι η έκθεση περιείχε ενσωματωμένα 
προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυ-
τοποιήσουν όλους τους αιτούντες άσυλο που κρα-
τούνταν στην ηπειρωτική χώρα και στο Νησί των 
Χριστουγέννων, όπως ονόματα, φύλο, υπηκοότη-
τα, τρόπο άφιξης στην Αυστραλία, γιατί κρατού-
νται και πού κρατούνται. 
Η Επίτροπος Angelene Falk είπε ότι η αποζη-
μίωση, από $ 500 έως πάνω περισσότερα από 
20.000, θα καταβάλλεται κατά περίπτωση.
Η ρυθμιστική αρχή έχει δημιουργήσει πέντε κα-
τηγορίες για απώλεια ή ζημιά – που πρέπει να αξι-
ολογηθούν ανάλογα με τη σοβαρότητα του αντί-
κτυπου της παραβίασης. Αυτό θα περιλαμβάνει 
την αξιολόγηση του άγχους, του φόβου, του πό-

νου, της ταλαιπωρίας, της ταπείνωσης ή της επι-
δείνωσης μιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης που 
προκαλείται από την παραβίαση των δεδομένων. 
Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσω-
τερικών εξέφρασε τη λύπη του για την παραβίαση 
των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων άσυλο 
και δήλωσε ότι «Το Υπουργείο έχει αναλάβει μια 
σειρά ενεργειών για τη βελτίωση των διαδικασιών 
και τη διασφάλισης της κατάρτισης του προσωπικού 
σε σχέση με τη διαδικασία δημοσίευσης στοιχείων».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια του κέντρου 
RACS Sarah Dale δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδι-
ωτική ζωή για χιλιάδες άτομα που ζητούν άσυλο.
«Είναι πραγματικά ευπρόσδεκτο να βλέπουμε ότι 
η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει θεωρηθεί υπεύ-
θυνη για αυτό το πραγματικά σοβαρό λάθος» είπε 
στο SBS News.

Η απογοήτευση αυξάνεται μεταξύ 
των Αυστραλών που έχουν εγκλωβι-
στεί στο εξωτερικό, οι οποίοι λένε ότι 
οι πτήσεις επαναπατρισμού αφήνουν 
πίσω τους ευάλωτες περιπτώσεις.
Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφό-
ρησαν τα εισιτήρια για δύο κυβερνη-
τικές πτήσεις της Qantas από Λον-
δίνο προς Ντάργουιν, προκαλώντας 
μια τρελή βιασύνη που κατέκλυσε το 
σύστημα κρατήσεων της αεροπορι-
κής εταιρείας.
Μερικοί από τους 39.000 Αυστρα-
λούς συνδέθηκαν για να κάνουν 

κράτηση, επέλεξαν μια θέση και ει-
σήγαγαν τα στοιχεία τους, μόνο για 
να τους βγει, τελικά, ένα error page.
Η Qantas επιβεβαίωσε ότι το σφάλμα 
στη σελίδα ήταν αποτέλεσμα «ενός 
μεγάλου όγκου κρατήσεων ταυτόχρο-
να με εξάντληση της χωρητικότητας».
Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών ισχυ-
ρίζεται ότι δίνει προτεραιότητα στους 
πιο άπορους, Αυστραλοί που αναφέ-
ρονται ως ευάλωτοι έχουν δηλώσει 
στο 7.30 ότι έχουν χάσει τις τελευ-
ταίες πτήσεις.
Η κ. Monroe, 28 ετών, ζει και εργά-

ζεται στο Λονδίνο τα τελευταία τρία 
χρόνια, αλλά πρέπει επειγόντως να 
επιστρέψει στη Βικτώρια για οικογε-
νειακούς λόγους.
Ανήκει στους 5.000 Αυστραλούς 
που αναφέρονται ως ευάλωτοι, αλλά 
έχασε τις τελευταίες πτήσεις επανα-
πατρισμού.
«Μόλις έφτασα στα στοιχεία πληρω-
μής, προέκυψε σφάλμα. Αυτή η πτή-
ση μόλις είχε φύγει» είπε.
Η Qantas ανακοίνωσε ότι σύντομα 
θα δρομολογήσει περισσότερες πτή-
σεις επαναπατρισμού.

Οι εγκλωβισμένοι Αυστραλοί απαι-
τούν ένα πιο δίκαιο και πιο οργα-
νωμένο σύστημα, που θα κατανέμει 
θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες, και 
ζητούν επίσης καλύτερη διαχείριση 
των υποθέσεων από το Υπουργείο 
Εξωτερικών και Εμπορίου (DFAT).
Για κάποιους από αυτούς, τα χιλιά-
δες δολάρια που απαιτούνται για τα 
αεροπορικά εισιτήρια και, στη συ-
νέχεια, για τα τέλη καραντίνας στην 
Αυστραλία, σημαίνουν ότι το ταξίδι 
επαναπατρισμού είναι απλώς ανέ-
φικτο.

Αιτούντες άσυλο: 7 χρόνια μετά, αποζημιώνονται 
για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Απελπίζονται οι Αυστραλοί που δεν μπορούν να επαναπατριστούν


