קורונה
עובדות לגבי החיסון
למה כדאי להתחסן נגד קורונה?
•
•

החיסון מפחית את הסיכון להידבקות בקורונה ולאשפוז בבית חולים או מוות .בנוסף,
החיסון מפחית את הסיכויים לסבול מפוסט מקורונה.
הנכם צריכים את כל כמות המנות המומלצות (כולל בוסטרים) כדי לקבל את
ההגנה המיטבית

מי יכול להתחסן?
כל אדם מגיל  5ומעלה
•

החיסונים נגד קורונה ניתנים בחינם לכולם – גם למי שאינו מבוטח.

•

לא ישאלו אתכם אודות היתרי השהייה שלכם.

•

החיסונים מומלצים לכל אדם ,לרבות נשים בהריון ,מניקות ,ומחלימי קורונה.

חינם

אילו חיסונים נגד קורונה מומלצים?
פייזר

מודרנה

מומלץ עבור:

גיל +5

גיל +18

סדרה עיקרית:

 2מנות במרווח של  3-8שבועות

בוסטר :#1

לאחר  5חודשים

בוסטר :#2

גיל  :+50לאחר  4חודשים

כבר קיבלתי
חיסון נגד
קורונה!

 2מנות במרווח של  4-8שבועות
לאחר  5חודשים
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גיל  :+50לאחר  4חודשים

במידה ואתם מדוכאי חיסון ,עשוי להיות צורך במנות נוספות.
אנא התייעצו עם הרופא שלכם או קראו עוד ב:
. http://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules

תעודת תיעוד לחיסון קורונה
שם משפחה

שם פרטי

מספר תיעוד רפואי

תאריך לידה
מוקד מחסן

תאריך
/

החיסון של ג'ונסון & ג'ונסון ניתן לשימוש עבור גילאי  +18במקרים
מסוימים .החיסון ניתן כמנה אחת עם בוסטר (ניתן לשילוב גם עם
החיסונים האחרים) במרווח של חודשיים .בנוסף ,אנשים בגילאי +50
או  +18שקיבלו  2מנות של ג'ונסון & ג'ונסון ,יכולים לקבל את
הבוסטר השני של החיסון מטעם מודרנה או פייזר.
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/

מנה  1נגד
קורונה

/
/

/

/

פריט/תיעוד #

חיסון

מנה  2נגד
קורונה
מנה  3נגד
קורונה
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קורונה
עובדות לגבי החיסון
כיצד ניתן להתחסן
ישנם אלפי מוקדים ברחבי מחוז לוס אנג'לס – חלקם פתוחים גם בסופי שבוע ובשעות הערב
ואין צורך לקבוע פגישה מראש.
כדי לאתר מוקד בשכונתכם:
בקרו ב VaccinateLACounty.com -או התקשרו אל  8 ,833-540-0473בבוקר

•

עד  20:30בערב.
•

תוכלו גם לחייג  2-1-1או להתייעץ עם הרופא שלכם.

•

תחבורה בחינם וחיסונים ביתיים זמינים.

קטינים צריכים אישור מהוריהם או מהאפוטרופוס שלהם על מנת להתחסן.

מהן תופעות הלוואי?
•

תופעות הלוואי של החיסון שכיחות ועשויות לכלול כאב או אדמומיות בזרוע ,תחושת
עייפות ,חום ,צמרמורות ,כאבי ראש או כאבי שרירים .תופעות אלה אינן מעידות על
כך שחליתם בקורונה .לא כולם יחוו את תופעות הלוואי הללו.

•

תופעות הלוואי הן סימן לכך שהמערכת החיסונית שלכם בונה את המערכת
ההגנתית שלה .התופעות עלולות להגביל אתכם מלבצע מספר פעולות
יומיומיות ,אך הן אמורות לחלוף תוך יום או יומיים לאחר החיסון.

•

תופעות לוואי חמורות מתרחשות לעיתים נדירות ורובן ניתנות לטיפול.

מה לגבי בטיחות?
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•

לא תוכלו לחלות בקורונה כתוצאה מהחיסון .אף חיסון אינו מכיל את נגיף הקורונה.

•

החיסונים נבחנו על עשרות אלפי אנשים ,כולל אנשים שאינם לבנים ,קשישים ואנשים
הסובלים מבעיות רפואיות ,ונמצאו בטוחים ויעילים.

•

מאז דצמבר  ,2020מאות מיליוני אנשים התחסנו בבטחה בחיסון נגד הקורונה.

•

החיסונים לקורונה ממשיכים לעבור – את בדיקות הבטיחות האינטנסיביות ביותר
בהיסטוריית ארה"ב.

•

אין ראיות לכך שחיסוני הקורונה עלולים לגרום לבעיות בפוריות .הם בטוחים לנשים
בהריון ומומלצים על ידי מומחי הריון.
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