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Είναι η σειρά σας;

οδηγός βήμα προς βή

WEVax.ca
Πηγαίνετε
για να το μάθετε.
Είναι
η στο
σειρά
σας;
Οι κλινικές δεν δέχονται άτομα χωρίς ραντεβού.
ΕίναιΠηγαίνετε
η σειράστο
σας;
WEVax.ca για να το μάθετε.
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άτομα
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Για να γραφτείτε, θα χρειαστείτε:

Είναι η σειρά σας;

• Τις πληροφορίες σας επικοινωνίας και την διεύθυνσή σας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ
• Τον αριθμό της κάρτας σας υγείας
(εάνΝΑ
έχετε)ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
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Πηγαίνετε στο WEVax.ca για
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θα χρειαστείτε:
• Τις
πληροφορίες σας επικοινωνίας και την διεύθυνσή σας
ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ

• Τις πληροφορίες
σας
επικοινωνίας
την
σας
wechu.org.
έχει αριθμό
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στο διεύθυνσή
•Εάν
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κάρτας
σαςκαι
υγείας
(εάν έχετε)
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να γραφτείτε, τηλεφωνήστε στο 226-773-2200.
• Τον αριθμό
της κάρτας σας υγείας (εάν έχετε)

Οι κλινικές δεν δέχονται άτομα
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ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
Εάν έχει έλθει η σειρά σας, γραφτείτε διαδυκτιακά στο wechu.org.
ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ
• Πάρτε τα φάρμακά σας και φάτε τα γεύματά σας, ως συνήθως.

Εάν έχειΕάν
έλθει
η σειρά σας,
γραφτείτε
στο wechu.org.
χρειάζεστε
βοήθεια
για να διαδυκτιακά
γραφτείτε, τηλεφωνήστε
στο 226-7

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Ν
• Μην βάλετε πάνω σας αρωματισμένα προϊόντα.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να γραφτείτε, τηλεφωνήστε στο 226-773-220
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• Φορέστε ευρύχωρη μπλούζα ή φανέλα που επιτρέπει

Για να γραφτείτε, θα χρεια
εύκολη πρόσβαση στα μπράτσα σας.
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• Τις πληροφορίες
σας επικοινωνίας

• Προσοχή:
Πάρτε ταΕάν
φάρμακά
σας και φάτε
τα γεύματά
COVID-19,
έχετε συμπτώματα
μην πάτε σας, ως συνή

κλινική, και
σάςκαι
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τα φάρμακά
σας
φάτε τα γεύματά
σας, ως συνήθως.
Telehealth
Ontario
at
1-866-797-0000.
στην
• δωρεάν
Μην
βάλετε
πάνω
σας
αρωματισμένα
προϊόντα.
Τον αριθμό της κάρτας σας υγεί
• Μην βάλετε πάνω σας αρωματισμένα προϊόντα.

•

5.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 Την κάρτα σας υγείας ή άλλη ταυτότητα με φωτογραφία, που την έχει εκδώσει το
κράτος, όπως δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο, Ταυτότητα Καθεστώτος (Status
Card) ή άλλες επαρχιακές κάρτες υγείας


Ό,τι βοηθητικά μέσα σάς χρειάζονται (π.χ. αμαξίδιο, αναπηρικό καρότσι,μπαστούνι)

 Γυαλιά για διάβασμα και/ή ακουστικά, εάν χρειάζεστε
 Μάσκα προσώπου
 Ένα άτομο να σας βοηθάει, εάν χρειάζεστε (π.χ. ένα φιλικό πρόσωπο ή μέλος της
οικογένειας, διερμηνέα, κ.λ.π.)

στο
ραντεβού σας

ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
• Υπολογίστε ότι θα είστε στην κλινική 30-60 λεπτά.
• Συμπληρώσετε τη διαδικασία ελέγχου καθώς μπαίνετε με το

αυτοκίνητο, παρκάρετε (δωρεάν) και προχωρήστε όπως σάς οδηγούν.

• Κάνετε το εμβόλιο!
• Παραμείνετε στο χώρο παρακολούθησης για 15 λεπτά .
Προσοχή: Σε όλες τις κλινικές είναι δυνατή η πρόσβαση με αναπηρικό καρότσι.

έχετε ακόμη
ερωτηματικά

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το COVID-19, καθώς και για
ερωτήσεις σχετικά με το εμβόλιο, επισκεφθείτε το WEVax.ca
ή τηλεφωνείστε στο 211, 24/7 για πληροφορίες και παραπεμπτικό σε
υπηρεσίες κοινοτικές, κοινωνικές, υγείας ή κυβερνητικές.

TTY/Τηλεγραφομηχανή
(Υπηρεσία
Αναμετάδοσης
Bell):
TTY/Τηλεγραφομηχανή (Υπηρεσία
Bell):
Αναμετάδοσης

WEVax.ca

Πληκτρολογείστε 711 711
γιατον/την
τηλεφωνητή/τρια
Πληκτρολογείστε
για
τον/την ή
καλέστε το1-800-855-0511.
τηλεφωνητή/τρια ή καλέστε το
1-800-855-0511.

