דצמבר 2020
דף הסבר על חיסון נגד וירוס קורונה
אנחנו מזמינים אותך לקבל חיסון נגד וירוס קורונה.
חיסון הוא חומר רפואי שמקבלים (למשל ,זריקה) כדי לא להיות חולים במחלה
מסוימת.
המטרה של החיסון נגד וירוס קורונה היא שאנשים לא יהיו חולים בקורונה.
בחיסון יש חומרים מיוחדים שעוזרים לגוף לפעול נגד וירוס קורונה.
אחרי שאנחנו מקבלים את החיסון ,רוב הסיכויים ( )95%שאנחנו לא נדבקים
בקורונה.
חשוב לדעת:
החיסון נגד וירוס קורונה לא עושה שינוי בגוף של מי שמקבל את החיסון.
החיסון נגד וירוס קורונה לא גורם למי שמקבל את החיסון להיות חולה בקורונה.
למי מותר לקבל חיסון נגד וירוס קורונה?
• אנשים מגיל  16שנים או יותר
למי אסור לקבל חיסון נגד וירוס קורונה?
• ילדים מתחת לגיל  16שנים
• אנשים שצריכים מזרק מיוחד נגד אלרגיה ,עם תרופה שקוראים לה
אפינפרין (אפיפן).
חשוב מאוד  -אם משתמשים במזרק כזה ,צריך להגיד לרופא או לאחות.
• אנשים שכבר היו חולים בקורונה
• נשים בהריון (אפשר לשאול רופא אם כדאי לעשות חיסון)
• נשים שמניקות תינוק (אפשר לשאול רופא אם כדאי לעשות חיסון)

איך מקבלים את החיסון נגד וירוס קורונה?
מזריקים את החיסון לתוך הזרוע (בין הכתף למרפק).
אחרי שהזריקו לנו את החיסון ,אנחנו מחכים  15דקות במקום שקיבלנו בו את
החיסון .למשל ,במרפאה.
אחרי  21ימים (שלושה שבועות) או יותר ,מקבלים עוד פעם חיסון.
כלומר ,צריך לקבל את החיסון  2פעמים.
תופעות לוואי של החיסון נגד וירוס קורונה:
תופעת לוואי היא הרגשה לא נעימה שקורית לפעמים אחרי שלוקחים תרופה או
חיסון.
תופעות לוואי שיכולות לקרות אחרי שמקבלים חיסון נגד וירוס קורונה:
• המקום בגוף שבו קיבלנו את החיסון נהיה אדום
• המקום בגוף שבו קיבלנו את החיסון כואב
• יש לנו חום
• יש לנו צמרמורת (מרגישים שהגוף רועד)
• אנחנו מרגישים עייפים וחלשים
• כואב לנו הראש
• כואבים לנו השרירים
• יש לנו בחילה (אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להקיא)
לא כל האנשים מרגישים תופעות לוואי אחרי שמקבלים את החיסון נגד קורונה.
אנשים שמרגישים תופעות לוואי ,בדרך כלל מרגישים יותר טוב יום אחד או שני
ימים אחרי החיסון.
יש קצת יותר תופעות לוואי אחרי הפעם השנייה שמקבלים את החיסון.
אם יש שאלות על תופעות לוואי ,אפשר לשאול את הרופא המטפל.

דברים שחשוב לדעת
אחרי שאנחנו עושים את כל החיסון נגד וירוס קורונה ( 2פעמים),
אנחנו מקבלים מכתב מיוחד שקוראים לו "הפנקס הירוק".
יום אחרי שאנחנו מקבלים את הפנקס הירוק סופרים  7ימים ואז:
לא צריך להיות בבידוד ,גם אם היינו ליד אדם שחולה בקורונה.
לא צריך לעשות בדיקה של קורונה כדי להיכנס למקומות שקוראים להם
"אי ירוק" (למשל ,אילת וים המלח).

מתחסנים ומנצחים את וירוס קורונה

