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Γιατί να εμβολιαστείτε κατά του COVID-19; 

 Όταν ένα άτομο εμβολιάζεται κατά του COVID ‑ 19, ο οργανισμός 

προετοιμάζει την άμυνά του για την καταπολέμηση του ιού. Αυτό του 

επιτρέπει να προστατεύεται από τους κινδύνους και τις επιπλοκές που 

σχετίζονται με τον ιό, ενώ προστατεύει τα αγαπημένα σας πρόσωπα.  

 

ασφαλής 

Τα εμβόλια κατά του COVID-19 πρέπει να περάσουν τις ίδιες           

δοκιμές ποιότητας και ασφάλειας όπως όλα τα άλλα εμβόλια                   

που χρησιμοποιούνται στον Καναδά. Όλα έχουν εγκριθεί από                    

την Health Canada.  

Διαθεσιμότητα εμβολίων στον Καναδά και 
στο Κεμπέκ 

Τα εμβόλια είναι δωρεάν και διαθέσιμα σε όλους.  

Vaccines currently available: 

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca 
 

 

Οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη έχουν 

προτεραιότητα για εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός θα προσφέρεται στη 

συνέχεια σε άλλα άτομα σύμφωνα με τις ομάδες προτεραιότητας. Ο 

εμβολιασμός παιδιών και εγκύων γυναικών θα καθοριστεί αργότερα 

μετά από ερευνητικές μελέτες. 

Αποτελεσματικότητα 

Όλα τα εμβόλια είναι 80% περισσότερο πιό αποτελεσματικά έναντι του COVID-19. Είναι 
επίσης αποτελεσματικοί μεταξύ των ηλικιωμένων. 

 
Kλείσετε ραντεβού:  

Καλέστε το 514-644-4545 ή επισκεφθείτε www.quebec.ca/covidvaccine 

Εμβόλια κατά του COVID-19 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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5 βήματα εμβολιασμού 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αυτοί οι κοινοτικοί οργανισμοί είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν να 

κλείσετε ραντεβού ή να σας συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια του ραντεβού 

σας. 

Πόλη - δήμος Τηλέφωνο Οργανισμός 

Côte-des-Neiges 514-340-1072 COVID Plan  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 

NDG Senior Citizens’ Council Côte Saint-Luc 

Montreal West 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 The Yellow Door 

Outremont 
514-312-6522 COVID-19 Help Hub 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  COVID-19 Help Hub 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

1-800-363-3399 Résidence Soleil 

Ville Mont-Royal  514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

Other resource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
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Κλείστε ένα 

ραντεβού 
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Check-in και 

εγγραφή 
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Αξιολόγηση από 

επαγγελματία 

υγείας 
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Ενεση 
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Περιμένετε 15 

λεπτά 

Εμβόλια κατά του COVID-19 

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

