
Αντιικά φάρμακα  
κατά του COVID-19

Ποιος δικαιούται αντιικά:  
• Όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών 
• Άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω με δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου 

ανάπτυξης σοβαρής ασθένειας
• Αβορίγινες ή Νησιώτες Torres Strait ηλικίας 30 ετών και άνω με δύο ή 

περισσότερους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης σοβαρής ασθένειας
• Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα άνω των 18 ετών μπορεί επίσης να είναι δικαιούχοι 

Πώς να προμηθευτείτε αντιικά:
1. Εάν βρεθείτε θετικοί στον COVID-19 ή καταχωρίσετε θετικό τεστ ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου, θα λάβετε έναν σύνδεσμο για έρευνα από το 
Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ (NSW Health) μέσω SMS.

2. Εάν χαρακτηριστείτε ως άτομο με υψηλότερο κίνδυνο μετά την ολοκλήρωση 
της έρευνας, θα λάβετε ένα SMS από την υπηρεσία Healthdirect Australia.

3. Τηλεφωνήστε εγκαίρως στον οικογενειακό σας γιατρό (GP) για να συζητήσετε 
αντιική αγωγή (συνήθως μέσω telehealth). Τα αντιικά φάρμακα λειτουργούν 
καλύτερα εντός 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

4. Εάν ο γιατρός σας πει ότι δικαιούστε αντιικά φάρμακα που χορηγούνται 
από το στόμα, θα σας στείλει μια συνταγή (μέσω διαδικτύου ή τυπωμένη 
σε χαρτί). Συνιστάται να ζητήσετε από το φαρμακείο σας να κανονίσει να 
σας φέρουν τα φάρμακά σας στο σπίτι ή να ζητήσετε από κάποιον να τα 
παραλάβει για λογαριασμό σας και να σας τα φέρει.
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Εάν δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον γιατρό σας (GP),  
επικοινωνήστε με την Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τον 
Κορωνοϊό στο 1800 020 080 ή τη γραμμή υποστήριξης του 
Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ (NSW Health) για φροντίδα στο σπίτι 
κατά του COVID-19 και της Γρίπης στο 1800 960 933 που είναι 
σε θέση να ελέγξουν εάν δικαιούστε αντιικά φάρμακα.

Αυτό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν 
είναι το καλύτερο μέρος για να προμηθευτείτε μια 
αντιική συνταγή. Πάρτε τη συνταγή σας στο σπίτι.
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