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ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ COVID 19»
Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, καλείστε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να εμβολιαστείτε έναντι του covid 19.
Λόγω του ότι ήδη από την πρώτη ημέρα η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, ο Σύλλογος προχώρησε στην δημιουργία
ειδικού πεδίου στη πλατφόρμα του ΦΣΑ, όπου θα μπείτε εκεί να δηλώσετε την πρόθεσή σας για εμβολιασμό
έναντι του COVID 19. Έτσι η διαδικασία θα γίνει πιο εύκολα και γρήγορα σε αντίθεση με την αποστολή fax ή
email.

Η προθεσμία είναι μέχρι και 11 Ιανουαρίου 2021.
Ως εκ τούτου, όσοι θέλουν να δηλώσουν τη πρόθεσή τους να εμβολιαστούν έναντι του covid 19, θα πρέπει να
μπούν να το δηλώσουν μέσα από τη πλατφόρμα του ΦΣΑ με τους προσωπικούς κωδικούς τους.
Προσοχή :
 Η δήλωση πρόθεσης εμβολιασμού, αφορά ΜΟΝΟ τους φαρμακοποιούς – μέλη του Φ.Σ.Α. Δεν αφορά
τους βοηθούς – υπαλλήλους ή συνέταιρους των φαρμακείων. Αν αλλάξει κάτι θα ειδοποιηθείτε εκ νέου.
 Στα πολλαπλά φαρμακεία δήλωση μπορεί να υποβάλλει ο ορισμένος από την Περιφέρεια υπεύθυνος
φαρμακοποιός.
 Στα συστεγασμένα θα πρέπει ο κάθε φαρμακοποιός ξεχωριστά να δηλώσει μέσα από τη πλατφόρμα του
ΦΣΑ που έχει το φαρμακείο.
 Στη πλατφόρμα θα μπείτε με τους κωδικούς του φαρμακείου που έχετε, θα πάτε στην ενότητα
«εμβολιασμός covid» , θα επιλέξετε καταχώριση, και μετά θα εμφανιστούν οι επιλογές που έχετε. Θα
καταχωρήσετε το όνομα του φαρμακοποιού – μέλους του ΦΣΑ που κάνει την δήλωση και το αντίστοιχο
ΑΜΚΑ. Σαν email και κινητό τηλέφωνο, για κάθε δήλωση θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχετε
καταχωρήσει στη πλατφόρμα.
 Αν πρόκειται για τρί-συστεγασμένα (και άνω) φαρμακεία, μέσα από τη πλατφόρμα θα μπορούν ΜΟΝΟ
μέχρι δύο δηλώσεις να γίνουν. Οι υπόλοιποι φαρμακοποιοί – μέλη θα πρέπει να κάνουν τη δήλωση με
ΦΑΞ ή email στο Σύλλογο. (σημείωση : αυτό γίνεται γιατί ο αριθμός των τρισυστεγασμένων και άνω
φαρμακείων, είναι πολύ μικρός)
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