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Οδηγίες από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 7ης ΥΠΕ Κρήτης σχετικά με τη Διαδικασία
Διαχείρισης και Διάθεσης Υπολειπόμενων Δόσεων εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19

Εκ μέρους της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιας για το συντονισμό της λειτουργίας των
εμβολιαστικών κέντρων σε επίπεδο Περιφέρειας, επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να
διευκρινίσουμε βήματα της διαδικασίας, στο πλαίσιο εμβολιασμού των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας έναντι της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα:

● σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης και διάθεσης υπολειπόμενων δόσεων
εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19, ο υπεύθυνος του Εμβολιαστικού Σημείου
ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικών
σχετικά με τον αριθμό των δόσεων που ενδέχεται να απορριφθούν μέσα στην ημέρα,

ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και προσέλευση των
εκπαιδευτικών προς εμβολιασμό.

● οι εκπαιδευτικοί καλούνται άμεσα για τη χορήγηση της δόσης στο εμβολιαστικό κέντρο
που θα υποδείξει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικών

● απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση του εμβολιασμού στην εφαρμογή των
εμβολιαστικών κέντρων και την ταυτόχρονη δέσμευση της δεύτερης δόσης είναι η
ακύρωση τυχόν ραντεβού που έχουν κλείσει οι εκπαιδευτικοί. Για το λόγο αυτό, στην
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός που καλείται να εμβολιαστεί έχει ήδη κλείσει ραντεβού
σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν την προσέλευση του στο εμβολιαστικό κέντρο, απαιτείται
η ακύρωση του ραντεβού. Η ακύρωση του ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσω:

○ o    του emvolio.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxisnet

○ o    ΚΕΠ
○ o    Φαρμακείου

● η ακύρωση του ραντεβού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το εμβολιαστικό κέντρο,

δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή.

Μετά τον εμβολιασμό του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες του
προγραμματισμένου ραντεβού του (ημερομηνία και ώρα εμβολιασμού, εμβολιαστικό κέντρο):

● από το emvolio.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxisnet

● αποστέλλοντας SMS στο 13034 με τον Κωδικό Ραντεβού ή το ΑΜΚΑ και το επώνυμό του
(ΑΜΚΑ κενό Επώνυμο).

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα λαμβάνει επιπλέον τρία (3) αυτοματοποιημένα SMS

υπενθύμισης του ραντεβού του (3 ημέρες πριν από το ραντεβού, 1 ημέρα πριν από το ραντεβού και στις
7 π.μ. την ημέρα του ραντεβού).

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας εκ μέρους του εμβολιαστικού κέντρου ισοδυναμεί με εξασφάλιση των
απαιτούμενων δόσεων για τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να εμβολιασθούν.

Η διαδικασία διαχείρισης των υπολειπόμενων δόσεων από τα εμβολιαστικά κέντρα είναι μία χρονοβόρα
διαδικασία, η οποία επιτρέπει στο σύστημα υγείας την ελαχιστοποίηση των απωλειών δόσεων.

Εκ μέρους της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

https://emvolio.gov.gr/

