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1. Διαδικασία Παραλαβής και 

ορθής φύλαξης των εμβολίων



1.1 Παραλαβή και μεταφορά εμβολίων 

4

Διενέργεια οπτικού ελέγχου

των ισοθερμικών κιβωτίων

βεβαιώνοντας ότι το κιβώτιο

είναι σφραγισμένο, χωρίς

εξωτερική φθορά και φέρει

επισήμανση με QR code και

ημερομηνία λήξης του

σκευάσματος.

Προγραμματισμός 

παραλαβής

Παραλαβή και 

Ταυτοπροσωπία

Έλεγχος 

αρτιότητας, 

μεταφορά trays 

και έλεγχος 

data loggers

Υπογραφή 

Δελτίου 

Αποστολής & 

διατήρηση 

αντιγράφου

Παραλαβή 

εμβολίων και 

αναλώσιμων

Άμεση 

μεταφορά 

εμβολίων στο 

ιατρείο

▪ Αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή

ακτινοβολία για παρατεταμένο

χρονικό διάστημα

▪ Αποφυγή απώλειας των

αναγνωριστικών τους

στοιχείων (QR code)

▪ Προστασία από φθορές/

θραύσεις και πιθανές εστίες

μκροβιακής επιμόλυνσης της

συσκευασίας κατά τη

μεταφορά.



1.2 Αποθήκευση εμβολίων 
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▪ Τα εμβόλια θα πρέπει να τοποθετηθούν στο

κέντρο του μεσαίου ραφιού του ψυγείου και θα

πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των εμβολίων

με τα τοιχώματα, την μονάδα ψύξης ή την θύρα

του ψυγείου.

▪ Σημειώνεται ότι αφού ανοιχτεί το ισοθερμικό

κιβώτιο, τα εμβόλια θα πρέπει να μεταφερθούν

στο ψυγείο σε χρονικό διάστημα κάτω των 5

λεπτών.

Προετοιμασία χώρου 

φύλαξης

Άνοιγμα

ισοθερμικού

μεριμνώντας

ώστε να

μη φθαρεί

Αφαίρεση,

οπτικός

έλεγχος και

μεταφορά

εμβολίων εντός

του ψυγείου

Μεταφορά 2 

παγοκυστών

στο ψυγείο και 

2 στην 

κατάψυξη για 

12 ώρες

Αποθήκευση 

του 

ισοθερμικού 

κιβωτίου και 

των 

αναλώσιμών 

Τακτικός 

έλεγχος ορθής 

λειτουργίας του 

ψυγείου 

▪ Εξασφάλισης της καθαρότητας

και ορθής λειτουργίας του

ψυγείου εντός των ορίων 2

μέχρι 8 βαθμών κελσίου

▪ Εξασφάλιση κατάψυξης

(απαιτείται για την

προετοιμασία παγοκυστών).
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2. Διαδικασία Εμβολιασμού



2.1 Προγραμματισμός
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Προγραμματισμός του ημερήσιου δρομολογίου εμβολιασμών ώστε να αποφεύγεται τυχόν υπόλειμμα δόσεων από ανοιγμένα φιαλίδια. 2

Ηλεκτρονική αναζήτηση του πολίτη στην πλατφόρμα ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη εμβολιαστεί. 1

Για την διευκόλυνση και επεξήγηση του προγραμματισμού αυτού δίδονται τα παρακάτω δεδομένα σταθερότητας:

•Από τη στιγμή που το φιαλίδιο της Janssen ανοιχτεί, οι 5 δόσεις πρέπει να χορηγηθούν εντός έξι (6) ωρών σε θερμοκρασία μεταξύ

2 – 8 °C κάνοντας χρήση του ισοθερμικού κιβωτίου που χορηγήθηκε.

•Το ισοθερμικό κιβώτιο μπορεί να ανοιχτεί έως 8 φορές διατηρώντας την απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία για έως και 8 ώρες.

• Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς κλειστού και ανοιχτού φιαλιδίου αλλά όχι η μεταφορά προγεμισμένης σύριγγας.

3

Συναρμολόγηση και σφράγιση του ισοθερμικού κιβώτιου, τοποθετώντας τις 4 παγοκύστες και το φιαλίδιο της Janssen, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα που σας έχει αποσταλεί4

Μεταφορά φιαλιδίου στον χώρο εμβολιασμού εξασφαλίζοντας την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και την υπέρβαση των 

χρονικών περιορισμών.
5



2.2 Προετοιμασία στο χώρο εμβολιασμού
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Απόφαση για χορήγηση εμβολίου2

Ταυτοποίηση ασθενή και συμπλήρωση “Ιατρικό Ιστορικό – Σύσταση Εντολής Εμβολιασμού” 1

Λήψη δόσης από το φιαλίδιο  και άμεση σφράγιση του κιβωτίου

Σε περίπτωση που το φιαλίδιο είναι κλειστό, σημειώνεται η ώρα ανοίγματος επάνω στο φιαλίδιο. 

Σε περίπτωση που το φιαλίδιο είναι ανοιχτό, επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν παρέλθει 6 ώρες από το άνοιγμα το φιαλιδίου (σε περίπτωσή 

αποθήκευσής του σε ισοθερμικό κιβώτιο ή ψυγείο) ή 3 ώρες σε περίπτωση που αποθηκευτεί σε θερμοκρασία έως 25 βαθμών Κελσίου. 

3

Χορήγηση εμβολίου, ηλεκτρονική καταχώρηση του εμβολιασμού και απόρριψη αποβλήτων4



Διαχείριση Αποκλίσεων
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Επικοινωνία με το Κέντρο 

Συντονισμού

Παροχή κατευθυντήριων 

γραμμών

Ανάληψη ενεργειών και 

επιβεβαίωση 

αποτελεσματικότητας

Ιδιώτης Ιατρός

1

Κέντρο Συντονισμού

2

3



Επικοινωνία με το Κέντρο Συντονισμού

● Για τεχνικά ζητήματα (π.χ. κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση) αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης στο ticketvaccgr@gmail.com ή καλείτε στις γραμμές

επικοινωνίας (213-2047751, -52, -55).

● Για ζητήματα ποιότητας (π.χ. αποκλίσεις θερμοκρασίας, παρουσία μαύρων σωματιδίων) αποστέλλετε

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com ή καλώντας στις γραμμές

επικοινωνίας 213-1331059, -61, -62, φροντίζοντας να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του

Αρμόδιου Ιατρού , της Μονάδας Εμβολιασμού από την οποία τροφοδοτείται (διεύθυνση, τηλέφωνο) και τα

στοιχεία του σκευάσματος (αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης, παραγωγός εταιρία).
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Ευχαριστούμε


