מדריך עזר למנות דחף של חיסון
הקורונה לכל הגילאים
אתה או ילדך התחסנתם בסדרה הראשונית של החיסון נגד הקורונה כדי להגן על עצמך ועל אחרים מפני
מחלות קשות ,אשפוזים ואף מוות הנגרם כתוצאה מהקורונה .מחקרים הראו כי בעוד שהחיסונים נגד הקורונה
הינם יעילים ,הם מראים ירידה בהגנה לאורך זמן.

לכן ,מנת הדחף נותרה הדרך היעילה ביותר להמשיך בהגנה זו.
ניתן לעיין בתרשים שלהלן כדי לראות אם אתה או ילדך זכאים למינון אחד או יותר של מנת הדחף של חיסון
*
נגד הקורונה.

אם קיבלת...

Pfizer

אם קיבלת...

Moderna

אם קיבלת…

Johnson & Johnson

מי
זכאי?

מתי
עליי לקבל את
מנת הדחף?

מנת הדחף של
כל אדם מעל
גיל  5צריכה
להיות עדכנית.

לפחות  5חודשים
לאחר השלמת
הסדרה הראשונית
של חיסון .Pfizer

כל אדם מגיל  50ומעלה צריך לקבל
מנת דחף שנייה לפחות  4חודשים
לאחר קבלת מנת הדחף הראשונה.

מנת הדחף של
מבוגרים מעל
גיל  18צריכה
להיות עדכנית.

לפחות  5חודשים
לאחר השלמת
הסידרה הראשונית
של חיסון
.Moderna

כל אדם מגיל  50ומעלה צריך לקבל
מנת דחף שנייה לפחות  4חודשים
לאחר קבלת מנת הדחף הראשונה.

מנת דחף של כל חיסון נגד
הקורונה מסוג .mRNA

מנת הדחף של
מבוגרים מעל
גיל  18צריכה
להיות עדכנית.

לפחות  2חודשים
לאחר השלמת
הסדרה הראשונית
של חיסון.J&J

כל אדם מגיל  50ומעלה וכן אלו
שקיבלו את חיסון  ,J&Jכמנה
הראשונית וכמנת הדחף שלהם,
צריך לקבל מנת דחף שנייה לפחות
 4חודשים לאחר קבלת מנת הדחף
הראשונה.

מנת הדחף של כל חיסון מסוג
 mRNAהיא המועדפת על פני
 J&Jכמנת הדחף הראשונה.
מנת הדחף השנייה צריכה להיות
כל חיסון נגד קורונה מסוג
.mRNA

האם אוכל לקבל
מנת דחף שנייה?

איזו
מנת דחף?

מבוגרים מעל לגיל  18יכולים
לקבל מנת דחף של כל חיסון
נגד הקורונה מסוג .mRNA
ילדים בגילאי  17–5צריכים
לקבל את מנת הדחף של
.Pfizer

אם קיבלת…

Novavax

אם קיבלת את Novavaxכסדרת החיסון הראשית שלך ,אינך זכאי למנת דחף של אף מותג בשלב זה.
במידה והמערכת החיסונית שלך היא חלשה ברמה בינונית או חמורה ,ההנחיות ישתנו.

*אנשים שסבלו לאחרונה מזיהום  ,SARS-CoV-2יכולים לשקול לדחות את מנת הדחף הראשון או השני שלהם של החיסון נגד הקורונה ב 3-חודשים מהופעת הסימפטומים או מהבדיקה החיובית
(במידה והזיהום היה ללא תסמינים) .מחקרים הראו (באנגלית בלבד) שזמן רב יותר בין ההדבקה לחיסון עלול לגרום לשיפור התגובה החיסונית לחיסון .כמו כן ,סיכון נמוך להדבקה חוזרת נצפה
בשבועות עד חודשים לאחר ההדבקה .יש לקחת בחשבון גורמים בודדים ,כגון סיכון לקורונה מחלה קשה (באנגלית בלבד) ,רמת הקהילה של הקורונה (באנגלית בלבד) ,או מאפייני זן הSARS- -
 CoV-2השולט כאשר מחליטים אם צריך לדחות את קבלת מנת הדחף לאחר הזיהום.

שאלות נפוצות לגבי מנות הדחף של חיסון נגד הקורונה
האם מותג החיסון חשוב למנת הדחף?

מדוע מינון הדחף חשוב?
מנות הדחף הומלצו בעבר רק לאוכלוסיות בסיכון גבוה לקורונה
קשה ,אך ההמלצה התרחבה וכעת כוללת כל אדם מגיל  5ומעלה
אשר קיבל את הסדרה הראשונית של  Pfizerכדי לסייע בהגברת
ההגנה מפני מחלת הקורונה .אוכלוסיות מסוימות ,כגון אלו בעלי
מערכת חיסונית חלשה ברמה בינונית עד חמורה ,עלולות להזדקק
למנות נוספות כדי להגביר את החסינות .זה חשוב במיוחד עם
עלייתם של ווריאציות מדבקות יותר ומקרים של COVID-19
המתגברים ברחבי ארצות הברית.

במידה ויש צורך במנות הדחף ,האם זה אומר שהחיסונים לא
יעילים?
לא .החיסונים ל COVID-19-שברשותנו כאן בארה"ב פועלים
היטב למניעת מחלות חמורות ,אשפוז בבית חולים ומוות ,גם
כנגד הווריאציות .אולם ,מומחי בריאות הציבור מבחינים
בירידה בהגנה כנגד מחלת קורונה מתונה ובינונית ,בייחוד בקרב
אוכלוסיות בסיכון גבוה.

מה עליי להביא לתור למנת הדחף?
יש להצטייד בכרטיס החיסון שלך/של ילדך (באנגלית בלבד)
לתור למנת הדחף כדי שהספק יוכל תחילה לאשר שסדרת
החיסונים הראשונית הושלמה .במידה והכרטיס אבד ,הספק יוכל
לעיין ברשומה שלך.

מה ההבדל בין מנת חיסון נוספת למנת דחף?
מנה נוספת מיועדת לחולים בעלי מערכת חיסונית חלשה
שהשלימו  2מנות של סדרת חיסוני  mRNA (Pfizerאו
 )Modernaאך התגובה החיסונית שלהם לא הייתה חזקה מספיק.
מנת דחף ניתנת כדי לשפר או להחזיר את ההגנה ו/או החסינות
לאחר שסדרת החיסונים הראשונית דעכה עם הזמן.

באפשרותך לקבל חיסון שונה עבור מנת הדחף מאשר החיסון
שקיבלת עבור הסדרה הראשונית וקיבלת את & Johnson
 Johnsonאו חיסון מסוג  mRNAבשתי מנות עבור הסדרה
הראשית שלךCenters for Disease Control and .
Prevention ( ,CDCהמרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן) קיבלו
את החלטתם בעקבות סקירה מדוקדקת של הנתונים העדכניים
ביותר ( ,Moderna, Johnson & Johnsonערבוב והתאמה
של מנות הדחף) ,ודיון חזק ודיוני סביב זריקות דחף .לחיסון
Novavaxאין כרגע מנת דחף מומלצת ואין לערבב או להתאים
אותו עם חיסוני קורונה אחרים .אנשים בני  17ומטה עלולים
לקבל רק את החיסון של  Pfizerעבור מנת הדחף במידה והם
קיבלו את הסדרה הראשונית של .Pfizer

מתי מישהו נחשב למחוסן באופן מלא?
אתה או ילדך מחוסנים באופן מלא כשבועיים לאחר קבלת כל
המינונים המומלצים בסדרה העיקרית של חיסון נגד הקורונה.
החיסון נגד הקורונה שלך או של ילדך הוא עדכני כאשר כל
המינונים בסדרה הראשונית וכן כל מנות הדחף המומלצות
(באנגלית בלבד) התקבלו בזמן הראוי.

האם ניתן לקבל את מנת הדחף עם חיסונים אחרים ,כמו נגד
שפעת?
כן .אתה או ילדך יכולים לקבל חיסון נגד קורונה במקביל
לחיסונים אחרים .אין צורך לתזמן את החיסונים הנדרשים בבית
הספר (אנגלית בלבד) או חיסונים מומלצים אחרים של ילדך
בנפרד מהחיסון נגד הקורונה .קביעת תור לחיסון נגד הקורונה
היא הזדמנות נוספת לגרום לך או לילדך להשאר מעודכנים עם כל
החיסונים המומלצים.
שאלות נוספות? ניתן לבקר בכתובת:
doh.wa.gov/covidbooster
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