Εμβολιασμοί για τον Covid 19

Coronavirus
(COVID-19)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για ορισμένους εργαζόμενους
Το εμβόλιο κατά του COVID-19 είναι η καλύτερη άμυνά μας ενάντια στον ιό και το κλειδί για την
προστασία των ευάλωτων πληθυσμών μας, των εργατών μας και ενάντια στην υπερφόρτωση του
υγειονομικού μας συστήματος.
Καθώς εργαζόμαστε για να εφαρμόσουμε την Πορεία της ΒΕ προς τις ελευθερίες που είναι ασφαλείς
σχετικά με τον COVID-19, είναι σημαντικό να προσφέρουμε στην κοινότητά μας, τις επιχειρήσεις και τη
βιομηχανία μας μια βεβαιότητα καθώς αρχίζουμε να ανοίγουμε τα σύνορα.
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας ανακοίνωσε την εφαρμογή της Οδηγίας του Αρχίατρου (Chief
Health Officer-CHO) για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων για να πηγαίνουν στο χώρο
εργασίας.
Αυτή η Οδηγία καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 για πολλούς εργαζόμενους σε
όλη τη Βόρεια Επικράτεια μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό ισχύει και για όλους τους εθελοντές.
Για όσους ισχύει η Οδηγία του Αρχίατρου, για να συνεχίσουν να εργάζονται στον ίδιο ρόλο, πρέπει να έχουν:
•

την Πρώτη δόση του εμβολίου για τον COVID-19 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021

•

την Δεύτερη δόση του εμβολίου C για τον OVID-19 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2021

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η Οδηγία ισχύει για εσάς, αναρωτηθείτε αυτές τις τρεις ερωτήσεις:
1. Έρχομαι σε επαφή με ευάλωτα άτομα στην αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία μου;
2. Διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης στην αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία μου;
3. Η αμειβόμενη ή εθελοντική εργασία μου περιλαμβάνει υποδομές ή υποστήριξη που είναι κρίσιμες για την
Επικράτεια;
Εάν η απάντησή σας είναι ίσως, ή δεν ξέρω, πρέπει να κάνετε το εμβόλιο για τον COVID-19.
Εάν η εργασία σας περιλαμβάνει επαφή με το κοινό, τότε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο για τον COVID-19.
Στα ευάλωτα άτομα συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι κάτω των 12 ετών, είναι Ιθαγενείς, αυτοί που διατρέχουν
κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από τον COVID-19 και όσοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν λόγω σοβαρών
αντιδράσεων σε όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια.
Δεν είναι όλοι σε θέση να κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID-19. Η Οδηγία του Αρχίατρου συμπεριλαμβάνει μια
εξαίρεση σε περίπτωση που ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο λόγω αποδεδειγμένης ιατρικής
αντένδειξης σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια COVID-19.
Η Οδηγία του Αρχίατρου δεν παρέχει εξαίρεση για κάποιον που είναι σε θέση να κάνει το εμβόλιο, αλλά επιλέγει
να μην κάνει το εμβόλιο.
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Σύμφωνα με την Οδηγία του Αρχίατρου, ο οργανισμός ή ο διευθύνων του χώρου εργασίας πρέπει να τηρεί
μητρώο της κατάστασης εμβολιασμού κάθε εργαζόμενου/ή εθελοντή, καθώς και αρχείο των βημάτων που έχουν
λάβει για να επαληθευθεί η κατάσταση εμβολιασμού του εργαζόμενου ή του εθελοντή.
Η απόδειξη της κατάστασης εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, δήλωση
ιστορικού εμβολιασμού ή επιστολή από ιατρό που αναφέρει τις ημερομηνίες και την τοποθεσία στην οποία ένα
άτομο έλαβε τον εμβολιασμό του κατά του COVID-19
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/freedoms-and-restrictions
Κάνετε προτεραιότητα σας τη λήψη του εμβολίου σας για τον COVID-19.
Ραντεβού με εμβόλια είναι διαθέσιμα στα Κέντρα Εμβολιασμού της ΒΕ, Κλινικές Ιατρών, Πνευμονολογικές
Κλινικές, Φαρμακεία και Κλινικές Υγείας Ιθαγενών.
Μπορείτε να κάνετε κράτηση online στο https://coronavirus.nt.gov.au/ ή να καλέστε τη Γραμμή βοήθειας COVID19 στο 1800 490 484.

Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί ορισμένοι εργαζόμενοι υποχρεούνται να κάνουν τον εμβολιασμό κατά του COVID19;
Το εμβόλιο COVID-19 είναι η καλύτερη άμυνά μας ενάντια στον ιό. Το στέλεχος Delta του COVID-19 είναι πολύ πιο
μολυσματικό και θα έρθει στη ΒΕ καθώς αρχίζουμε να ανοίγουμε τα σύνορά μας.
Είναι κρίσιμο να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοί μας για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους
και όλη τη ΒΕ. Οι δύο δόσεις του εμβολίου σας προσφέρουν περίπου 90% προστασία από νοσηλεία και θάνατο
από COVID-19.
Οι περισσότερες πολιτείες και επικράτειες της Αυστραλίας έχουν εισαγάγει τον εμβολιασμό ως απαίτηση για
ορισμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τις συστάσεις της Αυστραλιανής Προστασίας Υγείας και
της Κύριας Επιτροπής (AHPPC) και του Εθνικού Σχεδίου για το Άνοιγμα των Συνόρων.

Ποια είναι η προθεσμία για να κάνουν οι εργαζόμενοι το εμβόλιο;
Με βάση τις συμβουλές των ειδικών μας στον τομέα της υγείας, η ΒΕ θα απαιτήσει από όλους τους εργαζόμενους
για τους οποίους ισχύει η Οδηγία του Αρχίατρου για το υποχρεωτικό εμβόλιο, να κάνουν την πρώτη τους δόση
του εμβολίου COVID-19 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 για να συνεχίσουν να εργάζονται στην ίδια θέση.
Θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πλήρως έως τις 24 Δεκεμβρίου 2021.

Μπορώ να κάνω το εμβόλιο της επιλογής μου;
Στην Αυστραλία είναι διαθέσιμα τα εμβόλια Pfizer, AstraZeneca και Moderna για τον COVID-19.
Όλα αυτά το εμβόλια είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στη Βόρεια Επικράτεια. Μπορείτε να κάνετε το εμβόλιό
σας για τον COVID-19 στα Κέντρα Εμβολιασμού της ΒΕ, συμμετέχοντες Κλινικές Ιατρών, Πνευμονολογικές Κλινικές,
Κοινοτικά Φαρμακεία και Κλινικές Υγείας Ιθαγενών.
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Μπορείτε να κάνετε κράτηση διαδικτυακά στο https://coronavirus.nt.gov.au/ ή να καλέστε τη Γραμμή βοήθειας
COVID-19 στο 1800 490 484.

Πώς μπορώ να δείξω αποδεικτικά στοιχεία του εμβολιασμού μου;
Τα αποδεικτικά στοιχεία του εμβολιασμού σας μπορεί να περιλαμβάνουν τη Δήλωση Ιστορικού Εμβολιασμού ή
digital certificate (ψηφιακό πιστοποιητικό) ή μια επιστολή από γιατρό. Ο γιατρός σας μπορεί να αποκτήσει
πρόσβαση σε μια φόρμα Medicare για να δηλώσει ότι δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κανένα από τα εμβόλια
COVID-19, εάν έχετε μια ιατρική αντένδειξη.
Κατά την περίοδο πριν από την ενημέρωση του ιστορικού εμβολιασμού σας, τα στοιχεία εμβολιασμού μπορεί να
περιλαμβάνουν ένα πρόσφατο email επιβεβαίωσης κράτησης ή την κάρτα που ελήφθη τη στιγμή του
εμβολιασμού.
Μάθετε πώς να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του ψηφιακού πιστοποιητικού σας εδώ:
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/certificates

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώ αυτές τις απαιτήσεις;
Εάν δεν μπορείτε να δώσετε στον εργοδότη σας αποδεικτικά στοιχεία ότι πληροίτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού
για τον κλάδο/τον ρόλο σας, όπως απαιτείται, ο εργοδότης σας δεν μπορεί να σας επιτρέψει να εισέλθετε στο
χώρο εργασίας.
Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην εργασία σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απασχόλησή σας.

Τι θα συμβεί αν δεν θέλω να δώσω την κατάσταση εμβολιασμού μου στον εργοδότη μου;
Απαιτείται να δείξετε στον εργοδότη σας αποδεικτικά στοιχεία για τον εμβολιασμό σας.
Ο εργοδότης σας πρέπει να δει τα αποδεικτικά στοιχεία του εμβολιασμού σας για τον COVID-19, αλλά δεν
χρειάζεται να κρατήσει αντίγραφο των αρχείων σας.

Ποιες είναι οι κυρώσεις εάν παραβιάσω την Οδηγία του Αρχίατρου;
Η ποινή για τη μη συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Αρχίατρου που εκδόθηκαν σύμφωνα με την ενότητα 56 του
νόμου περί Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας του 2011 είναι 5.024 δολάρια για ένα άτομο (32 μονάδες
ποινής) και 25.120 δολάρια για μια επιχείρηση (160 μονάδες ποινής).

Τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν;
Δεν είναι όλοι σε θέση να κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID-19. Η Οδηγία του Αρχίατρου περιλαμβάνει εξαίρεση
σε περίπτωση που ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο λόγω αποδεδειγμένης ιατρικής αντένδειξης σε όλα
τα διαθέσιμα εμβόλια COVID-19.
Η Οδηγία του Αρχίατρου δεν παρέχει εξαίρεση για κάποιον που είναι σε θέση να κάνει το εμβόλιο, αλλά επιλέγει
να μην κάνει το εμβόλιο.
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Υπάρχουν πληροφορίες εμβολιασμού σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά;
Υπάρχει μια σειρά από μεταφρασμένες πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο COVID-19 που διατίθενται σε άλλες
γλώσσες εκτός από τα αγγλικά.
Αυτές μπορούν να βρεθούν:


Στον ιστότοπο NT COVID: https://coronavirus.nt.gov.au/



Στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης:
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-inyour-language

Για περισσότερες πληροφορίες και Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το υποχρεωτικό εμβόλιο, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/freedoms-and-restrictions
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