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דף מידע לחיסון נגד נגיף קורונה החדש– Coronavirus (COVID-19) vaccine

חיסון נגד  ,BNT162b2 COVID-19תוצרת Pfizer-BioNTech
הנך מועמד/ת לקבל חיסון זה כדי למנוע תחלואה בנגיף קורונה החדש .להלן מידע אודות החיסון ,התועלת
הצפויה ותופעות הלוואי האפשריות.
חיסון זה משתייך לקבוצת חיסוני  mRNAומכיל חומצות גרעין המכוונות את תאי המתחסן לייצר חלבון הדומה
לחלבון נגיף הקורונה .חלקיקי ה mRNA-עטופים במעטפה שומן המסייעת לתגובה החיסונית .מערכת החיסון
מזהה את החלבון המיוצר ויוצרת תגובה אימונית עם יעילות גבוהה כנגד הנגיף.

החיסון הוא בטוח ויעיל במניעת המחלה.
החיסון מופק במעבדה ,ואינו מכיל את הנגיף או חלק כלשהו ממנו .חלקיקי החיסון מתפרקים ונעלמים מהגוף
זמן קצר לאחר ההזרקה .החיסון אינו יכול לגרום למחלת  ,COVID-19ואינו יכול להשפיע על המטען התורשתי
( )DNAהאנושי.
מי יכול לקבל את החיסון?
את החיסון יקבלו בשלב זה בני  16שנים ומעלה.
אין מניעה לחסן אשה הרה או אישה המתכננת הריון.
אדם עם מחלה חדה לרבות חום  38מעלות צלזיוס ומעלה ימתין להחלמה ע"מ להתחסן.
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מי לא יקבל את החיסון בשלב זה – ההנחיות נכון להיום הן:
 .1בני פחות מ 16 -שנים.
 .2אנשים עם היסטוריה של תגובה אלרגית חמורה יפנו לאחות המחסנת לברר אם הם יכולים להתחסן.
 .3מי שמוגדר כמחלים מנגיף הקורונה.

תהליך ההתחסנות
החיסון ניתן בשתי מנות במרווח של  21יום לפחות בין המנות .אם חלפו יותר מ 21-יום ,ניתן לקבל את המנה
השנייה ,ללא תלות ברווח הזמן .הגוף יפתח חסינות מירבית רק אחרי קבלת המנה השנייה.
דרך מתן החיסון :החיסון ניתן בזריקה לתוך שריר הזרוע בלבד.
תופעות לוואי אפשריות :שכיחות תופעות קלות וחולפות לאחר קבלת החיסון :אודם וכאב באזור ההזרקה ,עלית
חום ,צמרמורת ,עייפות ,כאבי ראש ,חולשה ,כאבי שרירים ,כאבי פרקים ,בחילות והגדלת קשריות לימפה.
תופעות אלו חולפות לרוב בין יום ליומיים אחרי מתן החיסון ושכיחות מעט יותר במנה השנייה.
תופעות אלרגיות ,לרבות תגובה אלרגית מידית מסוג אנפילקטי ,הן נדירות ביותר .מטופלים שעברו תגובה
אנפיליקטית בעברם ,מכל סיבה ,יתייעצו עם הצוות המחסן לפני קבלת החיסון.
אחרי קבלת החיסון ,יש להמתין באתר ההתחסנות במשך  15דקות באתר קבלת החיסון.
למקבלי המנה השנייה של החיסון ,תינתן תעודה על קבלת החיסון ("הפנקס הירוק") .למחזיק בתעודה זו יהיה
סטטוס הדומה למי שמוגדר כמחלים ,לרבות פטור מבידוד וכניסה למקומות המוגדרים כ'אי ירוק' .סטטוס זה
ייכנס לתוקף תוך  7יום ממועד קבלת המנה השנייה (לא כולל יום מתן החיסון).
בכל שאלה על תופעות לוואי ניתן לפנות לגורם המחסן או לרופא המטפל.
ניתן לקבל מידע נוסף באתר משרד הבריאותhttps://gov.il/covid19-vaccine :
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