חיסונים נגד COVID-19
שאלות נפוצות
מעודכן 5 :לאוגוסט2021 ,

כבר היה לי  .COVID-19האם אני עדיין צריך/ה את החיסון?
כן .חסינות מזיהום קודם עלולה לא להימשך זמן רב .אפשר לחלות
ב COVID-19 -שוב .תתחסן/י עם שתי מנות להגנה טובה יותר.

איזה חיסון עדיף?
כל החיסונים נגד  COVID-19שאושרו על ידי בריאות קנדה מונעים מחלה
קשה של .COVID-19

האם חיסוני  mRNAניתנים להחלפה?
שני חיסוני ה( mRNA-מודרנה ( )Modernaופייזר ( ))Pfizerמשתמשים בטכנולוגיה
דומה ,וניתן לערבב בבטחה את החיסונים .חשוב לקבל שתי מנות להגנה טובה
וארוכה יותר.

האם זה בטוח לקבל את החיסון אם יש לי מצב אוטואימוני ו/או בעיות
בריאות אחרות?
כן .מיליוני מנות חיסון נגד  COVID-19ניתנו לאנשים עם מצבים בריאותיים
שונים כגון מחלות לב ,אסטמה ,סוכרת ,דלקת פרקים ,סרטן והשתלות.
החיסון יגן מפני מחלה קשה כתוצאה מ . COVID-19-אם יש לך שאלות,
דבר/י עם ספק שירותי בריאות שלך.

האם החיסון בטוח לאנשים הסובלים מאלרגיות?
החיסון נגד  COVID-19אינו מכיל ביצים ,ג'לטין ,חומרים משמרים או
אנטיביוטיקה.
ספק שירותי בריאות יבדוק איתך את מרכיבי החיסון כדי לוודא שהוא בטוח
עבורך.
לאחר החיסון את/ה תהיה/י במעקב אחרי כל תגובה במשך  15דקות לפחות.
ניתן לטפל בכל תגובה מיד.
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האם יש תופעות לוואי לחיסון?
לחלק מהאנשים עלולות להופיע תופעות לוואי קלות כגון כאבי ראש ,חום,
צמרמורות
או כאב במקום ההזרקה .תופעות הלוואי שכיחות יותר לאחר המנה השנייה.
התגובות עלולות להימשך  1עד  3ימים .את/ה יכול/ה לקחת תרופות ללא
מרשם
לאחר החיסון כדי להקל על הסימפטומים.

אם אני משתמש/ת בסמים או אלכוהול ,האם זה בטוח לקבל את
החיסון?
כן .זה בטוח לקבל את החיסון אם את/ה משתמש/ת בסמים או אלכוהול.

האם אוכל לחזור לפעילות "רגילה" לאחר שקבלתי שתי מנות?
אנשים נחשבים מחוסנים במלואם שבועיים לאחר המנה השנייה של חיסון
.COVID-19
עד שאנשים נוספים יחוסנו במלואם ,תמשיך/י לשמור על מרחק של לפחות 2
מטרים מאחרים ,חבש/י מסכה בתוך מקומות ציבוריים או בחוץ כאשר אינך
יכול/ה לשמור על מרחק ולשטוף ידיים.

מה היתרונות בחיסון?
ככל שיותר אנשים מתחסנים ,מקרי  COVID-19פוחתים ,כך שניתן יהיה לבטל
כמה מאמצעי בריאות הציבור ולפתוח עסקים מחדש .המשמעות היא שכולנו
יכולים לחזור ליותר מהפעילויות שאנו נהנים מהן ,כולל:
 oביקור בראש שקט של בני משפחה פגיעים או חברים
 oנסיעות
 oהשתתפות באירוע אמנות ,בידור או ספורט
התחסנות גם מפחיתה את העומס על מערכת הבריאות שלנו כך
שהניתוחים וטיפולים אחרים יוכלו להתחדש.
למידע נוסף בקר/י ב toronto.ca/COVID19 :או
התקשר/י לבריאות הציבור טורנטו ב416-338-7600 :

