קורונה
עובדות על החיסון
למה לקבל חיסון נגד קורונה?
•

החיסון מפחית את הסיכון שלכם לסבול מתופעות לוואי חמורות בעקבות
הקורונה ,להגיע ל בית החולים או למות .זה גם מפחית את הסיכון לסבול מפוסט
קורונה.

• אתם זקוקים לכל המנות המומלצות כדי לקבל את ההגנה הטובה ביותר  .זה כולל
את הבוסטר העדכני לכולם  ,החל מגיל  . 5יש לקבל את הבוסטר העדכני אם
עברו לפחות חודשיים מאז מנת החיסון נגד קורונה האחרונה שקיבלתם .כמות
מנות הבוסטר וסוג החיסונים שקיבלתם בעבר לא משפיעים בעניין זה.

מי יכול לקבל את החיסון?
כל מי שבן  6חודשים ומעלה
• חיסונים נגד קורונה הם חינמיים לכולם  -גם אם אין לכם ביטוח.
חופשי

•

אף אחד לא ישאל אתכם לגבי סטטוס ההגירה שלכם.

•

ה חיסונים מומלצים לכולם ,כולל ל נשים בהריון או מיניקות ,ואף לאנשים שנדבקו
בקורונה בעבר.

אילו חיסונים מומלצים נגד קורונה יש ?
פייזר
גילאי  6חודשים  4 -שנים  3 :מנות עיקריות

מודרנה
גילאי  6חודשים  4 -שנים  2 :מנות עיקריות

גילאי  2 : + 5מ נות עיקריות ומנת בוסטר עדכנית של
פייזר או מודרנה*

גילאי  2 :+ 5מנות עיקריות ובוסטר עדכני של
פייזר או מודרנה

נובהווקס

*בני  5יכולים לקבל את הבוסטר של פייזר בלבד

גילאי  2 :+ 12מ נות עיקריות ובוסטר עדכני של פייזר
או מודרנה

 COVID-19כרטיס חיסונים
שם פרטי

למידע נוסף ,קראו ב:
. ph.lacounty.gov/covidvaccinschedules
אם אתם מדוכאי חיסון ייתכן שתזדקקו למנות
נוספות  -שוחחו עם הרופא שלכם.

אנשים בגילאי  + 18יכולים ניתן להשתמש
בחיסוני בוסטר של ג 'ונסון אנד ג 'ונסון ונובהווקס
במצבים מסוימים.
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קורונה
עובדות על החיסון
איך לקבל חיסון
ישנן מאות נקודות ברחבי לוס אנג'לס – רבות מהן פתוחות בסופי
שבוע ובערבים ואינן מצריכות תיאום מראש.
למציאת נקודה בשכונה שלכם:
• בקרו בכתובת ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated
או התקשרו ל , 1-833-540-0473-בשעות . 8:00-20:30
•

ניתן גם להתקשר ל 2-1-1-או לשאול את הרופא או הרוקח המקומי.

•

ניתן גם לקבל שירות הסעות חינם וחיסונים בבית.

קטינים זקוקים להסכמה מהורה או אפוטרופוס חוקי שלהם כדי להתחסן.

מה הן תופעות הלוואי?
• תופעות הלוואי הנפוצות כוללות כאב ,נפיחות ואדמומיות במקום בו ניתן החיסון,
כאבי שרירים או מפרקים ,בלוטות לימפה נפוחות ,חום ,צמרמורות ,כאבי ראש
ותחושת עייפות .תופעות הלוואי אצל ילדים צעירים כוללות גם בכי ,עצבנות,
ישנוניות ואובדן תיאבון.
• תופעות הלוואי הן סימן לכך שמערכת החיסון שלכם בונה הגנה .הן עשויות
להשפיע על היכולת שלכם לבצע מספר פעילויות יומיומיות ,אבל הן אמורות
להיעלם תוך יום או יומיים מיום קבלת החיסון.
• תופעות לוואי חמורות הן נדירות.

מה בנוגע לבטיחות?
• אי אפשר להידבק בקורונה כתוצאה מהחיסון ,ואף אחד מהחיסונים אינו
מכיל את הווירוס שגורם לקורונה .

• החיסונים נבדקו על עשרות אלפי אנשים ,כולל אנשים בעלי צבע ,מבוגרים
ואנשים עם מצבים רפואיים והוכחו כבטוחים ויעילים.
• מאז דצמבר  , 2020מאות מיליוני אנשים קיבלו חיסון נגד נגיף הקורונה
בבטחה.

• חיסוני הקורונה ממשיכים לעבור את ניטור הבטיחות האינטנסיבי ביותר
בהיסטוריה של ארה"ב.
• אין הוכחה שחיסוני הקורונה גורמים לבעיות פוריות .הם בטוחים לנשים
בהריון ומומלצים על ידי מומחים להריון.
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