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מה הוא קוביד-19 של וירוס הקורונה؟

קוביד-19 הוא מחלה מדבקת אשר נגרמה על ידי וירוס קורונה חדש, הידוע כנגיף הקורונה החדש 2019. הוא 
מאוד מדבק והאפקט של ההדבקות יכול להיות בטווח בין תסמינים קלים לקשים. אנשים מבוגרים, ואנשים עם 
בעיות רפואיות כמו מחלות לב, סכרת, מחלות ריאה כרוניות, מחלות בכליות, מחלות בכבד וסרטן הם בעלי       

יותר סיכוי לפתח חלי יותר קשה.

איך וירוס קוביד-19 מתפשט؟

קוביד-19 מתפשט כאשר בן אדם שואף רסיסי טיפות מבן אדם שנדבק כאשר הוא משתעל, מתעטש, או מדבר. 
וירוס קוביד-19 יכול לדבק גם כאשר נוגעים במשטח או עצם שמזוהם עם הוירוס, ולאחר מכן על ידי נגיעה בפה, 

באף או בעיניים.

חשיבות של ההתחסנות בכלליות

•   חיסונים מגנים על ילדים ומבוגרים מפני חלק מהמחלות המדבקות והסיבוכים הרציניים שלהן, ולכן מובילים 
לחברה בריאה אשר חופשיה ממחלות מדבקות ומגפות אלו. 

•  חיסונים משיגים את מטרתם על ידי הגנה על אינדיבידואלים וקהילות. 

•  חיסונים הם מהטיפולים הכי טובים ומוצלחים של הרפואה המשיגים 
את האינדיקציות של תוכניות מניעה לאומיות להשמדת והסרת מחלות, 
בשל העובדה שחיסונים מונעים אותן, מבוסס על אסטרטגיות גלובליות 

והפרקטיקות הכי טובות.

•   פיתוח מערכת הבריאות ואיכות החיים של הקהילה.

מה זה החיסון הזה؟

חיסון נגיף הקורונה החדש 2019 (תא ורו) הוא מוצר 
ביוטכנולוגי מומת המיועד לספק הגנה מול קוביד-19. 
כחלק  האמירויות  באיחוד  בשימוש  נמצא  החיסון 
מהשלב השלישי של הבדיקה הקלינית. לאחר מכן, 
זה  חיסון  כרגע,  חירום.  במקרי  לשימוש  אושר  הוא 

רשמית רשום על ידי משרד הבריאות ומניעה.
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כמה מנות צריכות להינתן؟

 שתי מנות (במרוח של 4-3 שבועות)

האם חובה להתחסן؟

התחסנות היא אפשרות שנתונה לבחירה

האם ההתחסנות היא חינמית לקבוצות המיועדות؟

 כן, כל שירותי הבריאות הקשורים להתחסנות הם חינמיים.

איפה שירות ההתחסנות יסופק؟

שירות החיסונים ניתן במתקני בריאות ציבוריים ופרטיים שונים 
אמירות  ברחבי  אחרים  חיסונים  ואתרי  מג’אליס   Majalis כמו 

אבו דאבי. למידע נוסף בקר בכתובת:
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למי מומלץ לקחת את החיסון؟

החיסון יכול להינתן לכל אחד, המתחילים מגיל 16. אבל, זה מומלץ להעניק את החיסון בעדיפות יותר גבוהה 
הנדבקים  כאשר  רציניים,  סיבוכים  לחוות  בסיכון  שנמצאים  ואלו  להדבק  גדול  יותר  בסיכון  שנמצאים  לאלו 

כוללים: 

•  אנשים בגיל 50 ומעלה. 

•  אנשים עם בעיות כרוניות או מערכת חיסונית חלשה כגון: 

-  מחלות לב.  

-  סכרת.  

-  מחלות ריאה כרוניות.   

-  מחלות בכליות.   

-  מחלות בכבד.   

-  סרטן.   

•  עברו השתלת איבר. 

 • אנשים העובדים בחזית במגזרים ציבוריים ופרטיים.
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אני אולי לא איהיה זמין בשביל לקחת את המנה השנייה, האם התור יוכל להשתנות ליום אחר؟ 

זה חשוב לשים לב ולזכור את הרישום של התור למנה השנייה ולהגיע, על מנת להבטיח את הרמה הנדרשת 
של החסינות והתועלת המקסימלית מהחיסון. זה מומלץ לקחת את המנה השנייה באותו מקום התחסנות שבו 

ניתנה המנה הראשונה.

האם זה אפשרי לקחת מנה נוספת של החיסון מיצרן אחר؟

 שתי המנות של החיסון צריכות להינתן מאותו יצרן על מנת להבטיח את בטיחות החיסון והאפקטיביות שלו.

האם זה בטוח לקחת יותר מסוג אחד של חיסון לקוביד-19؟

 לא, זה לא בטוח לקחת סוגים שונים של חיסונים לקוביד-19.

האם החיסון בטוח לאנשים מבוגרים ואנשים עם מחלות כרוניות؟

כן, החיסון בטוח למבוגרים ואנשים עם בעיות כרוניות. זה מומלץ לספק את החיסון לקבוצות אלו כאשר הן 
בסיכון של פיתוח סיבוכים כאשר נדבקים בקוביד-19. הצוות הרפואי יעריך במקרה ויש סיבה בגינה יש למנוע 

התחסנות.

האם החיסון בטוח לאנשים הלוקחים תרופות؟

לכל  בנוגע  הצוות  את  ליידע  צריך  אתה  הרפואי.  הצוות  ידי  על  יוערך  זה 
התרופות שאתה לוקח ואם יש לך אלרגיות לסוגים כלשהם.

למי לא מומלץ לקחת את החיסון؟ 

•  נסיינים של השלב השלישי של הבדיקה הקלינית. 

•  נשים בהריון ונשים המתכננות להיכנס להריון (תוך 3 חודשים מנטילת 
החיסון).

•  נשים מניקות (של תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים).

•  אנשים במצבים מסויימים (על פי הערכה של הצוות הרפואי)

•  אנשים עם תגובה אלרגית חמורה לכל מרכיב שיש בחיסון.

האם החיסון יעניק הגנה מוירוס קוביד-19؟

את  ולהפיץ  בקוביד-19  לחלות  הסיכוי  את  יקטין  לקוביד-19  החיסון 
יהיה  קוביד-19  וירוס  יתחסנו,  אנשים  הרבה  כאשר  לאחרים.  המחלה 
בעל סיכוי נמוך יותר להתפשט בקהילה. חסינות נגד וירוס קוביד-19 לא 
תתפתח עד מספר שבועות אחרי קבלת המנה השנייה. חלק מהאנשים 
עלולים להיות חשופים לוירוס קוביד-19 לפני שהם קיבלו את התועלת 
של החיסון. חלק מהאנשים עדיין נדבקים בקוביד-19 למרות שהתחסנו 
פחות  הנראה  ככל  יהיו  התסמינים  אבל  טובה,  חסינות  בעלי  והינם 

קשים.
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קבלת  לאחר  לוואי  תופעת  כל  אחוה  אני  אם  יקרה  מה 
החיסון؟

תוכל להתקשר למספר 024493333 (שלוחה מספר 3) כדי להודיע 
על תופעות לוואי (באמירות אבו דאבי), או לפנות למתקן הבריאות 

הקרוב ביותר במידת הצורך.

מה אני עושה לאחר לקיחת החיסון؟

את  לך  שיש  מוודא  אתה  הראשונה,  המנה  את  שלקחת  לאחר 
הרישום של התור לקבלת המנה השנייה. זה חשוב לקבל את שתי 
המנות כדי לקבל את האפקטיביות האופטימלית של החיסון. זה 
גם חשוב להמשיך לעקוב אחרי כל אמצעי הזהירות על מנת למנוע 

את ההפצה של קוביד-19.

מה הם תופעות הלוואי של החיסון؟

 החיסון הוא כמו כל תרופה אחרת ויכול לגרום לתופעות לוואי. הסיכון לתגובה חריפה הוא נדיר. תופעות לוואי 
מינוריות עלולות להתרחש לאחר החיסון, הכוללים:

אם  בטיפול.  צורך  ללא  עוברים  הקלים  התסמינים  בכללי, 
התסמינים מחמירים, קבל ייעוץ מאיש מקצוע לטיפול בריאותי על 

מנת לקבל את הטיפול הדרוש.

באמצעי  לנקוט  להפסיק  יכול  אני  האם 
זהירות לאחר קבלת החיסון לקוביד-19؟

אמצעי  בכל  לדבוק  להמשיך  חייב  אתה  לא, 
הזהירות על מנת למנוע את הפצת קוביד-19.

• כאב, רכות, אדמומיות, קשיחות ועקצוצים באתר ההתחסנות.

• קדחת, כאבי ראש, עייפות, בחילות, הקאות, שלשול.

• שיעול, אלרגיה

• כאבי שריר וכאבים במפרקים. 

• תרדמה. 

http://www.adphc.gov.ae


האם החיסון יספק חסינות לעד או שצריך לחזור עליו כל שנה؟

עד עכשיו אין מספיק מידע בנוגע לכך.

האם אני יכול להתחסן אם אני חולה؟

התייעץ עם הרופא שלך.

האם אנשים עם היסטוריה של חולי בקוביד-19 יוכלו לקבל את החיסון؟

כן, אם החולי היה קל או ללא תסמינים, אנשים יחוסנו מיידית. אבל, אם החולי היה בינוני או קשה שאילץ 
אישפוז, בדיקת חסינות תבוצע.

האם אני יכול לתת למישהו קוביד-19, לאחר שקיבלתי את החיסון؟

התחסנות נגד קוביד-19 הוא אמצעי חשוב כדי לעזור לעצור את הפנדמיה. אבל, שילוב של 
את  יציעו  קוביד-19  של  התפשטות  למנוע  כדי  הזהירות  באמצעי  והדבקות  התחסנות 

ההגנה הכי טובה מוירוס קוביד-19.

קיבלתי את החיסון נגד שפעת, האם אני צריך גם חיסון נגד קוביד-19 
בנוסף؟

אבל  חשובים,  החיסונים  שני  קוביד-19.  מפני  עלייך  מגן  לא  נגד השפעת  החיסון 
צריכים להלקח בנפרד, לפחות בהפרדה של שבועיים.

מה הוא הפרש הזמן בין לקיחת חיסון קוביד-19 לכל חיסון אחר؟

פרק הזמן המינימלי בין מנה של חיסון לקוביד-19 וכל מנה אחרת של חיסון אחר הוא 
בין 2 - 4 שבועות תלוי לפי סוג החיסון.
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האם נסיינים של השלב השלישי של הבדיקות הקליניות יכולים להתחסן؟

הם לא יכולים, וזה יאושר באמצעות אפליקציית ”Al Hosn“ אל חוסן.
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משרד 
הבריאות של 

דובאי

משרד 
הבריאות 
והמניעה

 Estijaba שירות
(אסטיג‘בה) 

במרכז המשרד 
הבריאות של 

אבו דאבי 

מרכז הבריאות 
הציבורית באבו 

דאבי 

80011111
8001717

800342
בוואטסאפ

כיצד אוכל לקבל מידע נוסף؟
ניתן לפנות למוקדים הבאים:

http://www.adphc.gov.ae

