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Ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 είναι διαθέσιμος και 

έχετε το δικαίωμα να προστατευτείτε από μεταδοτικές 

ασθένειες 
 

Ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 είναι δωρεάν για όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνονται όλοι οι 

μετανάστες. 

 

Εκατομμύρια άτομα έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εμβόλιο είναι 

ασφαλές και δεν περιέχει ζωικά ή βλαβερά συστατικά. Αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αποφυγής του 

θανάτου ή της σοβαρής νόσησης από τον COVID-19. 

Δεν χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένοι σε ιατρείο ή να έχετε αριθμό NHS προκειμένου να λάβετε το 
εμβόλιο κατά του COVID-19. 

Εάν δεν έχετε αριθμό NHS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας ιατρείο για να κλείσετε 

ραντεβού για τον εμβολιασμό σας ή να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο εμβολιασμού COVID-19 όπου δεν 

απαιτείται ραντεβού (walk-in) ή κινητό κέντρο εμβολιασμού (pop-up). 

Εάν έχετε αριθμό NHS, όταν κληθείτε να εμβολιαστείτε, σας συνιστούμε να παρευρεθείτε για τον 

εμβολιασμό. 

 

Προκειμένου να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για εσάς και τα άτομα που ζουν μαζί 

σας, θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο κατά του COVID-19 και μπορείτε να ρωτήσετε 

το υγειονομικό προσωπικό σχετικά με αυτό. 

 
Δεν θα σας ασκηθεί ποτέ πίεση να λάβετε το εμβόλιο κατά του COVID-19 και δεν πρόκειται να επηρεάσει το 

καθεστώς σας ασύλου ή πρόσφυγα. 

 

Δεν απαιτούνται μεταναστευτικοί έλεγχοι για τεστ, θεραπεία ή εμβολιασμό κατά του COVID-19. 

Για να έχετε την καλύτερη προστασία κατά του COVID-19, θα πρέπει συνήθως να λάβετε δύο 

δόσεις του εμβολίου κατά του COVID-19. 

 

Αφού εμβολιαστείτε, θα σας δοθεί μια κάρτα με πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιό σας. Εάν μπορείτε, 

έχετε αυτήν την κάρτα μαζί σας όταν θα πάτε για τη δεύτερη δόση του εμβολίου σας. Εάν δεν σας δοθεί 

αυτή η κάρτα, ζητήστε την. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το εμβόλιο κατά του COVID-19 στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες: 

• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy or breastfeeding 

• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/


Μπορώ να εγγραφώ σε κάποιο ιατρείο; 

 

Οποιοσδήποτε ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σε κάποιο ιατρείο. Ο ιατρός 

σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

Ενδέχεται να σας ζητηθεί αποδεικτικό της διεύθυνσης ή της ταυτότητάς σας. 

 
Εάν δεν έχετε αποδεικτικό της διεύθυνσης ή της ταυτότητάς σας, αναφέρετε ότι δεν έχετε. 
Μπορείτε ούτως ή άλλως να εγγραφείτε σε κάποιο ιατρείο. 

Εάν έχετε αποδεικτικό διεύθυνσης και ταυτότητας, προσπαθήστε να το προσκομίσετε εάν μπορείτε. 

Οι πληροφορίες που έχει ο ιατρός σας σχετικά με εσάς και την υγεία σας είναι εμπιστευτικές. 

 

Μπορείτε να δείξετε την παρούσα επιστολή στο ιατρείο κατά την εγγραφή σας, αν το βρίσκετε 

χρήσιμο. 

Για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με την εύρεση ή εγγραφή σε κάποιο ιατρείο, μιλήστε στον υπεύθυνο 

στέγασής σας ή καλέστε το 0300 311 2233. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη 

διεύθυνση NHS website και GP access cards. 

Με εκτίμηση 

 

 

 
Dr Nikki Kanani 

Deputy SRO, COVID-19 Vaccination 

Deployment Programme 

Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 

 

 

 

 

This letter is translated into Greek. 
This letter is also available in English and translated into Arabic, Bengali, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese, 

Czech, Estonian, Farsi, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romanian, Romani, Russian, Spanish, 
Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu. 

http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

