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Τα εμβόλια προσφέρουν τις καλύτερες
πιθανότητες να θέσουμε τέλος στην πανδημία
COVID-19.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ένα από τα
ευρύτερα χαρτοφυλάκια διαφορετικών εμβολίων
που είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά
προσιτά.

Η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει δόσεις των έξι
πλέον ελπιδοφόρων εμβολίων μέχρι στιγμής.
Ενδέχεται να υπάρξουν ακόμα περισσότερα.

Ορισμένα από τα
μελλοντικά αυτά εμβόλια
βασίζονται σε νέες
τεχνολογίες και, ως εκ
τούτου, είναι δυνατή
η γρήγορη ανάπτυξη
και παραγωγή τους για
την αντιμετώπιση της
κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.

Επιπλέον, βασίζονται
σε διαφορετικές
τεχνολογίες,
βελτιώνοντας έτσι
τις πιθανότητες
ταχείας εξεύρεσης
αποτελεσματικών
εμβολίων.

Τα εμβόλια θα
κυκλοφορήσουν στην
αγορά μόνο μετά από
ενδελεχή και αυστηρή
αξιολόγηση που θα
αποδεικνύει ότι είναι
ασφαλή για όλους.

Μόλις εγκριθούν, τα
εμβόλια θα διατεθούν
στις χώρες της ΕΕ την
ίδια στιγμή και με τους
ίδιους όρους.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει σχεδόν
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Για να είναι αποτελεσματικά, είναι πιθανό τα περισσότερα εμβόλια να χρειάζονται δύο δόσεις
ανά άτομο. Έχουμε εξασφαλίσει επαρκείς δόσεις εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ.
Ο εμβολιασμός θα είναι εθελοντικός.
Η Ευρώπη επενδύει σε εμβόλια όχι μόνο για τους Ευρωπαίους.
Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να δωρίζουν δόσεις εμβολίων σε ευάλωτες
χώρες με τις οποίες γειτνιάζουν και πέραν αυτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας
σε εμβόλια κατά της COVID-19 ήδη από το τρέχον έτος, εάν
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εκδώσει επιστημονική γνώμη
σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων έχει ήδη αρχίσει να ελέγχει την ασφάλεια και
την αποτελεσματικότητα τριών εμβολίων: της AstraZeneca,
των BioNTech και Pfizer, και της Moderna.
Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται να εμβολιαστούν ήδη
πριν από το τέλος Δεκεμβρίου.
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