חיסוני קורונה
התגייסות האוכלוסייה לקבלת החיסון ,חשובה ביותר ויכולה להוות תחילתה של ירידה בתחלואה וחזרה
לשגרת החיים הרגילה.
התגייסות הציבור חשובה כיוון שחיסון נרחב ,של כמה שיותר אנשים ,תוך פרק זמן קצר יחסית ,יאפשר
להגיע למצב של "חסינות עדר" שתיתן הגנה לכלל הציבור מפני הקורונה.
החיסונים נגד וירוס הקורונה ,הן של חברת פייזר והן של חברת מודרנה ,אושרו ב( FDA-מנהל המזון והתרופות
האמריקאי) ,זאת לאחר ששני החיסונים הראו הצלחה של כ 95%-ביעילותם למנוע תחלואה בקורונה.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,הקופות רשאיות לחסן בשלב זה ,רק במתחמי חיסון גדולים.
זאת בשל יכולת מוגבלת של זרוע ההפצה לפצל את מגשי החיסונים .בכל מגש  1,000חיסונים בעלי תוקף
קצר ,ועל כן ,מרגע פתיחתו של המגש ,חובה להשתמש בכל החיסונים שבו במהירות .ההערכה היא שבעוד
כשבועיים ייפתחו מוקדים קטנים יותר לחיסונים.
אוכלוסיית הזכאים לחיסון קורונה הורחבה לכלל האוכלוסייה מעל גיל ( 16למעט חולים ומחלימים
מקורונה).
בשלב זה לא יחוסנו:
ילדים עד גיל 16
אנשים שחלו בקורונה והחלימו  -כולל מחלימים לפי תוצאות בדיקת סרולוגיה
אנשים עם רקע של תגובה אלרגית מסכנת חיים לתרופה או לחיסון.
במקרים אלו יש להיוועץ עם רופא

מי זכאי?
כלל האוכלוסיה מעל גיל 16
תלמידי י"א-י"ב בני  16ומעלה  -ילידי אוקטובר  2002עד דצמבר  2004בלבד
(מותנה בהסכמת ההורים להורדת טופס אישור הורה לחיסון)

הזכאות
חיסון נגד נגיף הקורונה .החיסון ניתן בזריקה לשריר ב 2-מנות נפרדות ,בהפרש של  21יום

כמה זה עולה?
ללא עלות

איפה ניתן השירות?
במתקנים ייעודיים של מכבי למתן החיסון

הנחיות
חבר עם מחלת חום ביום החיסון  -החיסון לא יינתן ,יש לדחות את התור.
חבר שקיבל מה ראשונה ונאלץ להיכנס לבידוד  -עליו להשלים את תקופת הבידוד ,ומיד בסיומה לקבל את
מנת החיסון השנייה.
חבר שקיבל מנת חיסון ראשונה ואז חלה בקורונה  -נדרש להיכנס לבידוד ,ליצור קשר עם הרופא המטפל
שלו .לא יידרש לקבל את המנה השנייה.

הנחיות לצוותי חינוך והוראה
 .1הירשמו באתר של משרד החינוך  -פתיחת פנייה
 .2בעקבות הפנייה תקבלו מסרון ( )SMSממכבי ,שיזמין אתכם לקבוע תור לחיסון קורונה
 .3קבעו תור ל 2-חיסונים במוקד הטלפוני *3555
 .4בבואכם להתחסן תתבקשו להציג תעודת עובד של המוסד החינוכי

לפני החיסון
לזכאים לחיסון תישלח ,במייל או בהודעה קולית לטלפון הנייד ,הודעה המזמינה אותם לקבוע תור
לחיסון
יש לקבוע  2תורים בהפרש של  21יום
 2התורים צריכים להיקבע לאותו מתקן
את התור קובעים באמצעות המוקד הטלפוני *3555

אחרי החיסון
אחרי קבלת החיסון יש להמתין במרפאה  15דקות
חבר יחשב מחוסן רק אחרי השלמה של  2מנות החיסון
לאחר השלמת מנת החיסון השנייה (יום החיסון אינו נספר) ,ינפיק משרד הבריאות אישור על השלמת
החיסון

הנה כל מה שכדאי לדעת לפני קבלת החיסון
1 .האם כדאי לי להתחסן?
בניסויים שנעשו עד כה ,החיסונים הראו הצלחה של כ 95%-ביעילותם למנוע תחלואה בקורונה.
בנוסף ,מכלל הנסיינים עד כה ,עשרות אלפי אנשים ברחבי העולם ,לא נצפו תופעות לוואי
משמעותית.
2 .מדוע צריך להתחסן בשתי מנות?
החיסונים ניתנים ב 2-מנות (בהפרש של  3או  4שבועות בין המנות ,תלוי בסוג החיסון).
מנה ראשונה בדרך כלל תורמת להכרות של מערכת החיסון עם הוירוס ומנה שניה מעצימה את תגובת
מערכת החיסון .ההגנה המירבית של החיסון מתחילה לאחר כשבוע מקבלת המנה השנייה.
3.מי יוכל להתחסן בשלב הראשון?
אוכלוסיות היעד לקבלת החיסון נגד הקורונה נקבעות על ידי משרד הבריאות.

4 .מי אינו יכול לקבל את החיסון נגד קורונה בשלב זה?
לעת עתה לא יחוסנו ילדים מתחת לגיל  ,16זאת מכיוון שהחיסון לא נחקר על אוכלוסיות אלה.
כמו כן ,ההמלצה היא לעת עתה לא לחסן מי שהחלימו ממחלת הקורונה.
5 .האם ילדים יכולים להתחסן?
ילדים מתחת גיל  16אינם יכולים להתחסן עדיין ,משום שתהליך המחקר ואישור החיסונים לנשים
לילדים מתחת לגיל  16עדיין לא הושלמו.
6 .האם מי שסובל מאלרגיה יוכל להתחסן?
אנשים עם רקע של אלרגיה קלה ,לפניצילין או לכל תרופה אחרת (עם תופעות של פריחה ,גרד,
נפיחות קלה) ,יכולים להתחסן ללא חשש .לאנשים עם רקע של תגובה אלרגית חמורה ומיידית
לחיסון ,לתרופה או למזון כלשהו ,מומלץ שלא להתחסן בשלב זה.
7 .אם חליתי בעבר ,האם אני צריך להתחסן?
נכון לעכשיו ,המלצת משרד הבריאות היא לא לחסן מי שהיה חולה בקורונה
8 .האם ניתן להתחסן נגד שפעת ונגד קורונה באותו זמן?
ככלל אין מניעה לקבל את שני החיסונים יחד ,אך משרד הבריאות החליט על הפרש של שבועיים בין
החיסונים כדי שהצוותים הרפואיים יוכלו לעקוב אחר המתחסנים ולנטר תופעות לוואי.
9 .איפה יתבצעו החיסונים?
החיסונים יינתנו על ידי קופות החולים (תפורסם הודעה לגבי פריסת המקומות בהם ניתן לקבל חיסון
וקביעת התור לחיסון) .בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,הקופות רשאיות לחסן בשלב זה ,רק
במתחמי חיסון גדולים .ההערכה היא שבעוד כשבועיים ייפתחו מוקדים קטנים יותר לחיסונים.
10.כיצד עובד החיסון של פייזר ומודרנה?
החיסונים של פייזר ומודרנה משתמשים בטכנולוגיה חדישה ,אך מוכרת ברפואה מזה מספר שנים.
החיסונים מבוססים על שימוש במולקולה סינטתית של  mRNAשתפקידה להורות לתאים לייצר את
חלבוני המעטפת של נגיף הקורונה.
החיסון למעשה גורם לתאי השריר "לחשוב" שפגשו בנגיף קורונה והם בתגובה מפעילים את מערכת
החיסון בכמה זרועות שלה ,בינהן הנוגדנים
11.מיהו ארגון ה FDA-שמאשר את החיסון?
מנהל המזון והתרופות האמריקאי ( )Food and Drug Administrationהוא גוף ממשלתי ,המרכז
את הפיקוח והרגולציה על מוצרי מזון ותרופות לבני אדם וחיות ,נחשב גוף מחמיר ביותר במתן
אישורים ואישור שלו מהווה תנאי לאישור השימוש במדינות רבות.

כל מה שצריך לדעת אחרי קבלת החיסון
 .1מה אחוז היעילות של החיסון?
בניסויים שפורסמו עד כה ,החיסונים הראו הצלחה של כ 95%-ביעילותם למנוע תחלואה בקורונה.
וכן ,אצל אלה שחלו למרות החיסון ,החיסון הראה יעילות בהורדת הסיכון למחלה קשה יותר.
 .2האם יש תופעות לוואי לחיסון?
מכלל הנסיינים עד כה ,לפחות  77,000איש ברחבי העולם (בשתי קבוצות הניסוי של פייזר ומודרנה),
לא נצפו תופעות לוואי משמעותית .ייתכנו תופעות לוואי לא משמעותיות במקום ההזרקה
(אדמומיות ,כאב ,נפיחות קלה) ,חום ,חולשה או כאבי שרירים .תופעות אלה חולפות מעצמן ,עד
מקסימום שבוע לאחר קבלת החיסון ובעצם מהוות ביטוי לפעילות מגינה של מערכת החיסון.

 .3האם יש אפשרות לחלות בקורונה למרות החיסון?
ההגנה המירבית של החיסון נגד הקורונה מתחילה לאחר כשבוע לאחר קבלת הזריקה השנייה.
בקבוצות הניסוי קרו מספר מקרים בודדים שאכן חלו לאחר מכן ,אך במחלה קלה יותר.
לא ברור עדיין מה משך ההגנה שיקנה החיסון.
 .4תוך כמה זמן מתחילה ההגנה החיסונית לפעול?
ההגנה מתחילה כבר אחרי המנה הראשונה ,אך ההגנה המירבית מתחילה לאחר כשבוע מקבלת המנה
השנייה.
 .5האם לאחר החיסון ,אוכל להוריד את המסכה ולהתחיל להיפגש עם חברים?
מכיוון שלא ידוע מה יהיה משך ההגנה של החיסון ,יש להמשיך בעטיית מסכות ,מניעת התקהלויות
וריחוק חברתי ,לפחות בחודשים הקרובים ואולי יותר.
 .6איפה יתבצעו החיסונים?
החיסונים יינתנו על ידי קופות החולים (תפורסם הודעה לגבי פריסת המקומות בהם ניתן לקבל חיסון
וקביע התור לחיסון) .מכבי ערוכה ומוכנה ,הן מבחינה רפואית והן מבחינה לוגיסטית ,לספק את
החיסונים לכלל חברי הקופה ,בפריסה כלל ארצית.
 .7האם החיסון עלול לגרום למחלת קורונה?
לא .החיסון אינו גורם למחלת קורונה .לא נעשה שימוש בנגיף חי או בחלק ממנו בתהליך יצור החיסון
ולכן אין חשש שהחיסון יעביר את הנגיף.
 .8האם החיסון משנה את ה DNA-בגוף?
ממש לא .חיסוני פייזר ומודרנה שהשתמשו בטכנולוגיית  mRNAגורמים להוראה זמנית לייצור חלבון
דמוי מעטפת הקורונה ואינם משפיעים כלל על המטען הגנטי של הגוף.

