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מי צריך לקבל מנת 
מתי לקבל את מנת הדחףאילו מנת דחף יש לקבלדחף

Moderna

אנשים בני 6 חודשים 
ומעלה

ילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים צריכים לקבל מינון דו-ערכי מעודכן מאותו המותג כמו הסדרה 
לפחות כחודשיים לאחר השלמת המנה האחרונה הראשונית שלהם.

שלהם )סדרה ראשונית או מנת דחף חד-ערכית(
.Moderna או Pfizer אנשים בגילאי 5 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של

אנשים בני 18 שנים ומעלה אשר לא קיבלו מנת דחף קודמת, יכולים גם לבחור לקבל את מנת הדחף של  
.mRNA אם הם לא יכולים לקבל או לא יקבלו מנת דחף מעודכנת מסוגNovavax  .לפחות 6 חודשים לאחר הסדרה הראשונית

Pfizer

אנשים בני 5 שנים 
ומעלה

 .Pfizer יכולים לקבל רק מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer ילדים בגילאי 5 שנים שקיבלו את חיסון
לפחות כחודשיים לאחר השלמת המנה האחרונה 

שלהם )סדרה ראשונית או מנת דחף חד-ערכית( אנשים בגילאי 6 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer  או Moderna ללא 
קשר לסדרה הראשונית שלהם.

אנשים בני 18 שנים ומעלה אשר לא קיבלו מנת דחף קודמת, יכולים גם לבחור לקבל את מנת הדחף של  
.mRNA אם הם לא יכולים לקבל או לא יקבלו מנת דחף מעודכנת מסוגNovavax  .לפחות 6 חודשים לאחר הסדרה הראשונית

Johnson & 
Johnson

בני 18 ומעלה

Moderna או Pfizer לפחות כחודשיים לאחר השלמת המנה האחרונה אנשים בני 18 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של
שלהם )סדרה ראשונית או מנת דחף חד-ערכית(

אנשים בני 18 שנים ומעלה אשר לא קיבלו מנת דחף קודמת, יכולים גם לבחור לקבל את מנת הדחף של  
.mRNA אם הם לא יכולים לקבל או לא יקבלו מנת דחף מעודכנת מסוגNovavax  .לפחות 6 חודשים לאחר הסדרה הראשונית

Novavax

בני 12 ומעלה

Moderna או Pfizer לפחות כחודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשונית אנשים בני 12 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של
שלהם

אנשים בני 18 שנים ומעלה אשר לא קיבלו מנת דחף קודמת, יכולים גם לבחור לקבל את מנת הדחף של  
.mRNA אם הם לא יכולים לקבל או לא יקבלו מנת דחף מעודכנת מסוגNovavax  .לפחות 6 חודשים לאחר הסדרה הראשונית

במידה והמערכת החיסונית שלך היא חלשה ברמה בינונית או חמורה, ההנחיות ישתנו.

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 בטבלה שלהלן כדי לראות אם את/ה או ילדך זכאים למנת הדחף של החיסון נגד הקורונה.*

 *  אנשים שחלו לאחרונה בזיהום ה-   ,SARS-CoV-2עשויים לשקול לדחות את קבלת מנת הקורונה הראשונית שלהם או את מנת הדחף שלהם ב-3 חודשים מהופעת התסמינים או 
מהבדיקה החיובית )אם הזיהום היה ללא תסמינים(. מחקרים הראו )באנגלית( שזמן ארוך יותר בין ההדבקה לחיסון עשוי לגרום לתגובה חיסונית משופרת לחיסון . כמו כן, סיכון נמוך 
להדבקה חוזרת נצפה בשבועות עד חודשים לאחר ההדבקה. יש לקחת בחשבון גורמים בודדים כגון הסיכון ל מחלת קורונה קשה )באנגלית(, רמת הקהילה של הקורונה )באנגלית(, או 

המאפיינים של זן ה-SARSCoV-2 השולט בעת ההחלטה האם לדחות את קבלת מנת הדחף לאחר הזיהום.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


doh.wa.gov/covidbooster :שאלות נוספות? ניתן לבקר בכתובת

שאלות נפוצות לגבי מנות הדחף של חיסון נגד הקורונה

מהי מנת דחף מעודכנת/דו-ערכית?
מנת דחף מעודכנת/דו-ערכית של הקורונה היא נוסחת חיסון שגם מגבירה את 

החסינות מפני זן הקורונה המקורי וגם מגנה מפני הווריאנטים החדשים יותר של 
האומיקרון המהווים את רוב המקרים הנוכחיים. מנות דחף מעודכנות נועדו לספק 

הגנה מרבית מפני הנגיף ולתת מענה ליעילות החיסונים הדועכת עם הזמן.

מדוע מינון הדחף חשוב ?
מנות הדחף יסייעו לספק הגנה מתמשכת מפני מחלות קשות. כל אדם מגיל 6 

חודשים ומעלה צריך לקבל מנת-דחף כדי להישאר מעודכן עם החיסונים. 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. מנות הדחף המעודכנות/דו-ערכיות נוצרו כדי לעזור לחזק את המערכת 

החיסונית ולספק הגנה טובה יותר מחלק מהווריאטים החדשים יותר.

מה עליי להביא לתור למנת הדחף?
יש להצטייד בכרטיס החיסון שלך/של ילדך )אנגלית 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?
מינון נוסף מיועד לחלק מהמטופלים )ראה טבלה למעלה( שהשלימו סדרת חיסונים 

ראשונית אך לא הייתה להם תגובה חיסונית מספיק חזקה.

מנת דחף ניתנת כדי לשפר או להחזיר את ההגנה ו/או החסינות לאחר שסדרת 
החיסונים הראשונית דעכה עם הזמן.

איזה מותג חיסונים באפשרותי לקבל עבור מנת הדחף שלי ?
ילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים צריכים לקבל מינון דו-ערכי מעודכן מאותו המותג 

כמו הסדרה הראשונית שלהם.

ילדים בגילאי 5 שנים שסיימו את הסדרה הראשונית של Pfizer צריכים לקבל רק 
.Pfizer מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של

ילדים בגילאי 5 שנים שקיבלו את חיסון Moderna יכולים לקבל מנת-דחף דו-ערכית 
.Moderna או Pfizer מעודכנת של

 Moderna או Pfizer אנשים בגילאי 6 ומעלה יכולים לקבל מנת-דחף מעודכנת של
ללא קשר למותג שהם קיבלו עבור הסדרה הראשונית שלהם או עבור מנת דחף 

קודמת.

 Novavax אנשים בגילאי 18 שנים ומעלה יכולים גם לבחור לקבל את מנת-הדחף של
אם הם השלימו סדרת חיסונים ראשונית אך לא קיבלו בעבר את מנת-הדחף לקורונה 

— ואם הם לא יכולים לקבל או לא יקבלו מנת-דחף מסוג mRNA מעודכנת.

מתי מישהו נחשב למעודכן ?
כדי להישאר מעודכן עם חיסוני הקורונה, עליך להשלים סדרת חיסונים ראשונית של 

.CDC-הקורונה ולקבל את מנת-הדחף העדכנית ביותר שהומלצה עבורך על ידי ה

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.
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http://www.doh.wa.gov/he/emergencies-covid-19-vaccine-information/mnt-dhp
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccination-verification
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
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