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Συχνές ερωτήσεις για το δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο κατά της COVID-19 
 
Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόι (IDPH) έχει συντάξει ένα έγγραφο Συχνών ερωτήσεων για να παρέχει τις πιο 
πρόσφατες απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το επικαιροποιημένο δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο κατά της COVID-19. Οι 
πληροφορίες αυτές προέρχονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόι, τα Κέντρα για 
Έλεγχο και Πρόληψη Ασθενειών (CDC) και άλλους συνεργαζόμενους φορείς.  
 
Ποιος δικαιούται να λάβει το ενισχυτικό εμβόλιο; 

Τα δισθενή ενισχυτικά εμβόλια είναι διαθέσιμα για άτομα άνω των 5 ετών, τα οποία έχουν λάβει τις αρχικές δόσεις 
των εμβολίων (2 δόσεις Moderna ή Pfizer, 1 δόση J&J).  
 
Στις 12 Οκτωβρίου 2022 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε άδεια για τα επικαιροποιημένα εμβόλια 
κατά της COVID-19 για παιδιά άνω των 5 ετών.  

• Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech είναι διαθέσιμο για παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. 
• Το εμβόλιο Moderna είναι διαθέσιμο για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 17 ετών.  
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιος δικαιούται το εμβόλιο μπορείτε να επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο Παραμείνετε ενημερωμένοι για τα εμβόλια των CDC. 
 
Τι κάνει το ενισχυτικό εμβόλιο; 

Τα επικαιροποιημένα (δισθενή) ενισχυτικά εμβόλια αποκαλούνται «δισθενή» επειδή παρέχουν προστασία τόσο κατά 
του αρχικού ιού που προκαλεί COVID-19 όσο και κατά της παραλλαγής Όμικρον, συμπεριλαμβανομένων των 
υποπαραλλαγών BA.4 και ΒΑ.5.  

 
Πώς μπορώ να κάνω το ενισχυτικό εμβόλιο; 

Όλοι όσοι δικαιούνται (βλ. παραπάνω) και δεν έχουν κάνει οποιοδήποτε αρχικό εμβόλιο ή ενισχυτική δόση εμβολίου 
κατά της COVID-19 τους τελευταίους 2 μήνες θα πρέπει να κάνουν το ενισχυτικό εμβόλιο. Αν στο παρελθόν έχετε 
βρεθεί θετικός στην COVID-19, σας συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 3 μήνες από την ημέρα που κολλήσατε για 
να κάνετε το εμβόλιο. 
 

Μπορώ να κάνω οποιονδήποτε τύπο εμβολίου COVID-19 ως ενισχυτική δόση; 
Ναι. Τα CDC δήλωσαν ότι μπορείτε να «ανακατέψετε» τα εμβόλια και να κάνετε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα 
δισθενή εμβόλια κατά της COVID-19 ως ενισχυτική δόση. 
 

Πόσες δόσεις του δισθενούς ενισχυτικού εμβολίου χρειάζομαι; 
Προς το παρόν τα CDC συνιστούν  μόνο μία δόση του δισθενούς ενισχυτικού εμβολίου.  
 
Αν είμαι σε ανασοκαταστολή; 

Αν είστε σε ανασοκαταστολή είναι ακόμα πιο σημαντικό να κάνετε το ενισχυτικό εμβόλιο κατά της COVID-19 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του CDC. Εμβόλια κατά της COVID-19 για άτομα που τελούν υπό μέτρια ή σοβαρή 
ανοσοκαταστολή για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 
Που μπορώ να κάνω το ενισχυτικό εμβόλιο;  

Ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσετε έναν πάροχο εμβολίων κοντά σας είναι να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.vaccines.gov και να ψάξετε για διαθεσιμότητα του ενισχυτικού εμβολίου.  

 
Μπορώ να κάνω το δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο κατά της COVID-19 και το εμβόλιο κατά της γρίπης μαζί; 
 Ναι, σας ενθαρρύνουμε να το κάνετε! 
 
 
 

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την COVID-19, καθώς και για κατευθυντήριες οδηγίες για τεστ και θεραπεία,  
επισκεφθείτε τον ιστότοπο Νόσος κορονοϊού 2019 (COVID-19) του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόι. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

