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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
COVID-19 ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΧΕΙ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. 
Τα εμβόλια COVID-19 θα διατηρήσουν ασφαλή την Αυστραλία και θα 
προστατεύσουν τον τρόπο ζωής μας. Θα εμβολιαστούν πρώτα όσοι κινδυνεύουν 
περισσότερο από σοβαρή ασθένεια και όσοι έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να 
εκτεθούν στον ιό στις κοινότητές μας, όπως:

• Οι εργαζόμενοι στην καραντίνα και στα σύνορα
•  Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, 

φροντίδας ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων
•  Άτομα που ζουν σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία

Ο εμβολιασμός προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία από τον COVID-19, 
αλλά είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσουμε όλοι να παραμένουμε ασφαλείς από 
τον COVID.

Για να μάθετε πότε είναι η σειρά σας, επισκεφθείτε το australia.gov.au ή καλέστε 
τη γραμμή National coronavirus and COVID-19 vaccine helpline στο 1800 020 080. 
Για υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καλέστε το 131 450.

Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Canberra
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COVID-19: Έκανε την 
πρώτη δόση του εμβολίου 
η Berejiklian

Αύριο η πρώτη συνάντηση του QUAD σε επίπεδο ηγετών

Ο
πρωθυπουργός Scot Morrison θα συναντη-
θεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden και 
τους ηγέτες της Ιαπωνίας και της Ινδίας αύ-
ριο, 13 Μαρτίου, για την πρώτη διάσκεψη 

κορυφής της τετραμελούς συμμαχίας QUAD.
Η εικονική συνάντηση μεταξύ των ηγετών του φό-
ρουμ του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια 
(QUAD) πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι χώ-
ρες αντιμετωπίζουν αυξημένες εντάσεις με την Κίνα 
στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.  Ο κ. Morrison θα 
συναντήσει τον κ. Biden, τον πρωθυπουργό της Ια-
πωνίας Yoshihide Suga και τον πρωθυπουργό της Ιν-
δίας Narendra Modi για τη σύνοδο κορυφής, η οποία 

αναμένεται να καλύψει την πανδημία του κορονοϊού, 
την αλλαγή του κλίματος και τις οικονομικές προκλή-
σεις. Η διάθεση εμβολίων σε αναπτυσσόμενα κράτη 
της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται επίσης να βρεθεί 
στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο κ. Morrison δήλω-
σε ότι η συνάντηση σηματοδοτεί ένα βήμα προς ένα 
«εντελώς νέο επίπεδο» για τη συμμαχία, την οποία 
περιέγραψε ως «άγκυρα ειρήνης και σταθερότητας 
στην περιοχή».
«Ο Ινδο-Ειρηνικός είναι ο κόσμος μας. Εκεί ζει η 
Αυστραλία» είπε στους δημοσιογράφους. «Αυτό που 
θέλει το QUAD είναι η διασφάλιση ενός ανοιχτού, 
ανεξάρτητου, κυρίαρχου Ινδο-Ειρηνικού, που θα επι-

τρέπει σε όλες τις χώρες και τα έθνη εντός του να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους».
Είναι η πρώτη φορά που το QUAD συναντιέται σε 
επίπεδο ηγετών. Η Αυστραλία πέρυσι συμμετείχε σε 
στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας στον Ινδο-
Ειρηνικό, στις οποίες συμμετείχαν οι ΗΠΑ, η Ιαπω-
νία και η Ινδία – έθνη που έχουν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την ασφάλεια της περιοχής. Ο αναλυτής του 
Αυστραλιανού Ινστιτούτου Στρατηγικής Πολιτικής 
Michael Shoebridge δήλωσε ότι ο συνασπισμός των 
χωρών αντιμετωπίζεται πολύ επιφυλακτικά από το 
Πεκίνο. «Το Πεκίνο θα ανησυχεί για αυτήν τη [συνά-
ντηση]» είπε στο SBS News.

Η
πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys 
Berejiklian έλαβε την πρώτη δόση 
του εμβολίου AstraZeneca για τον 
COVID-19, προαναγγέλλοντας ότι το 

εμβόλιο είναι ευκαιρία να επανεξετάσουμε τα 
μέτρα και, τελικά, να ξαναρχίσουν και τα διε-
θνή ταξίδια.
Η κ. Berejiklian, ο υπουργός Υγείας Brad 
Hazzard και η επικεφαλής της Υγείας στη ΝΝΟ 
Kerry Chant έκαναν προχτές την πρώτη δόση 
του εμβολίου στο νοσοκομείο St George στο 
Σίδνεϊ, ενώ η ΝΝΟ κατέγραφε την 52η συνε-
χόμενη ημέρα χωρίς τοπικές μεταδόσεις του 
COVID-19 στις 24 ώρες έως τις 8 μ.μ. την Τρί-
τη, καθώς και πέντε περιπτώσεις σε καραντίνα 
ξενοδοχείου.
Περίπου 27.000 άτομα στη ΝΝΟ είχαν κάνει 
την πρώτη δόση του εμβολίου ως προχτές, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα άτομα στις 
εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων της 
πολιτείας.
Η κ. Berejiklian είπε στους δημοσιογράφους 
ότι η πολιτεία παραμένει σε καλό δρόμο για 
να επιτύχει τον στόχο της για 35.000 εμβολι-
ασμούς πρώτης δόσης στις τρεις πρώτες εβδο-
μάδες του προγράμματος.
Επανέλαβε ότι η αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων της AstraZeneca και της Pfizer είναι η 
ίδια, με το μεγαλύτερο μέρος του αυστραλιανού 
πληθυσμού να λαμβάνει το πρώτο εμβόλιο.
«Γνωρίζουμε πότε θα έχει εμβολιαστεί η συ-
ντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, και 
αυτό αυξάνει την ικανότητά μας όχι μόνο να 
χαλαρώσουμε τα μέτρα αλλά και να αρχίσουμε 
να σκεφτόμαστε πέρα   από τα εθνικά μας σύνο-
ρα, τα διεθνή ταξίδια» δήλωσε η κ. Berejiklian. 
«Γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην 
οικονομική μας ανάπτυξη στο επόμενο μικρό 
χρονικό διάστημα θα είναι η ικανότητά μας να 
ανοίξουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπορού-
με να προχωρήσουμε προς τα εμπρός όσον 
αφορά τη χαλάρωση των μέτρων ή το σκεπτικό 
μας για το μέλλον, αν δεν εμβολιαστεί η συ-
ντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων» πρό-
σθεσε. «Ορισμένες φάσεις και στάδια μπορεί 
να διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι αναμενό-
ταν, αλλά η ΝΝΟ είναι έτοιμη να βοηθήσει».
Η κ. Berejiklian, ο κ. Hazzard και η Δρ Chant 
θα λάβουν τη δεύτερη δόση AstraZeneca του 
εμβολίου σε 12 εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός 
Scot Morrison έλαβε τον προηγούμενο μήνα 
την πρώτη δόση του εμβολίου Pfizer.


