
NEWSLETTER
Μάιος 2021

Πολυδύναμο Κέντρο Αθήνας

Το ΠΚΠ Αθήνας, συμμετέχοντας στην ομάδα
εργασίας «Επικοινωνίας με τις κοινότητες»
(Communication with Communities), που

συντονίζουν η οργάνωση SolidarityNow και η
‘Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,

συνέβαλε στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού σε
σχέση με τον εμβολιασμό για τον COVID-19, καθώς
και στη μετάφραση μέρους του υλικού σε γλώσσες

ομιλούμενες από τον προσφυγικό πληθυσμό.
Εκπρόσωποι από τις συμμετέχουσες οργανώσεις
συγκέντρωσαν συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τα

εμβόλια και τη διαδικασία εμβολιασμού στην
Ελλάδα, δίνοντας συνοπτικές απαντήσεις, ώστε να
καλυφθεί το κενό πληροφόρησης και ενημέρωσης

του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα σε σχέση
με αυτό το ζήτημα.

‘Έπειτα, το υλικό που δημιουργήθηκε,
μεταφράστηκε σε 11 γλώσσες. Συγκεκριμένα, η

ομάδα της Τηλεφωνικής Γραμμής του ΠΚΠ
Αθήνας, ανέλαβε τη μετάφραση του υλικού στις

γλώσσες Pular και Kinyarwanda.
Οι συχνές ερωτήσεις, στις διαθέσιμες μεταφράσεις

τους, θα είναι προσβάσιμες μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ως έντυπο υλικό

που θα διανεμηθεί στους χώρους υποδοχής
διαφόρων οργανώσεων.
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MFC Athens, through its participation in the
working group “Communication with

Communities”, coordinated by the organization
SolidarityNow and the UNHCR, contributed in

creating information material on COVID-19
vaccination and in translating part of the material in

languages spoken by the refugee population.
Representatives of the organisations that participate

in the CwC, collected some of the most frequent
questions (FAQs) regarding vaccines and the

vaccination process in Greece and provided concise
answers in order to bridge the information gap that
the refugee population in Greece is experiencing in

this matter.
The material that was created, was translated in 11

languages. More specifically, the Hotline team of the
MFC Athens was responsible for the translation of

the material in Pular and Kinyarwanda.
The FAQs will be accessible, in the available

translations, through social media and it will be
distributed in print in the reception areas of different

organisations. 
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