Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμ-βολίου κατά της Covid-19

Σήμερα το βράδυ ανοίγει η πλατφόρμα στο emvolio.gov.-gr, έγκαιρου
προγραμματισμού ραντεβού για την αναμνη-στική δόση του εμβολίου κατά της
Covid-19 για τα...

άτομα άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες από την δεύτερη δόση.
Η χορήγηση τρίτης δόσης θα γίνεται με την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη
δόση του εμβολιασμού τους με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna. Η
αναμνηστική δόση γίνεται με mRNA εμβόλιο της Pfizer ή μισή δόση του εμβολίου της
Moderna.
Σημειώνεται ότι η αναμνηστική δόση σε όσους εμβολιάστηκαν με το μονοδοσικό
εμβόλιο Johnson & Johnson γίνεται στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με
τα εμβόλια Pfizer, Moderna (μισή δόση) και το εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Στην ειδική ομάδα των ανοσοκατασταλμένων η αναμνηστική δόση γίνεται ένα μήνα
μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.
Η χορήγηση τρίτης δόσης ξεκίνησε στη χώρα μας το Σεπτέμβριο και στοχεύει στην
ενίσχυση της ανοσίας, η οποία μειώνεται μετά την πάροδο 6 μηνών και στην
μακρότερη διάρκεια της προστασίας. Αυξάνει την αντισωματική απάντηση,
ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μειώνει το ποσοστό
της λοίμωξης από τον κορωνοϊό.
Γι' αυτό το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους (δύο
δόσεις) άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά μήνες από την έκδοσή του. Θα δοθεί,
περιθώριο ένας μήνας για τον εμβολιασμό τους με την 3η δόση μετά την πάροδο
του εξαμήνο.
Νέο «μπλόκο» στους ανεμβολίαστους
Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε
χθες νέα δέσμη μέτρων με βασική στόχευση τους ανεμβολίαστους.
Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης,«από την επόμενη Δευτέρα όλοι οι ενήλικες
ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, δεν θα εισέρχονται και σε άλλες
κλειστές αίθουσες».
Και συνέχισε: «Ούτε και με την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, μουσεία ή
γυμναστήρια, για παράδειγμα. Είναι μία άμεση ενέργεια προστασίας και,
ασφαλώς, μία έμμεση προτροπή να εμβολιαστούν».
Οι κανόνες δημόσιας υγείας και πρόσβασης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες
διαμορφώνεται ως εξής:
Στις αγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, λαϊκές
και ζαχαροπλαστεία), στα φαρμακεία και τα ΜΜΜ για τις αστικές μετακινήσεις,
είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και δεν απαιτείται έλεγχος covid pass. Μπορούν
δηλαδή να έχουν πρόσβαση εμβολιασμένοι, νοσήσαντες και ανεμβολίαστοι.
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Στα ΜΜΜ για τις υπεραστικές μετακινήσεις, στην εκπαίδευση, στους χώρους
εργασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς), στους χώρους λατρείας, στο λιανεμπόριο
στα κομμωτήρια και στους ανοικτούς χώρους εστίασης είναι απαραίτητη η χρήση
μάσκας και θα γίνεται έλεγχος covid pass. Αρα πρόσβαση έχουν οι εμβολιασμένοι,
οι νοσήσαντες και οι ανεμβολίαστοι με αρνητικό PCR -RAPID test.
Στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα θέατρα και τους κινηματογράφους, στα
μουσεία, τα γυμναστήρια και τα γήπεδα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα
έχουν πρόσβαση μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες.
ΑΠΕ – ΜΠΕ
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