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החיסונים זמינים לכולם

.גם למי שאינו מבוטח–לכולם בחינםהחיסונים נגד קורונה ניתנים •

.לא ישאלו אתכם אודות היתרי השהייה שלכם•

VaccinateLACounty.com

.חיסונים מגנים מפני ההשפעות החמורות ביותר של נגיף הקורונה

קשהמחלהשלהסיכוןאתמפחית(COVID-19)הקורונהנגיףמפניהחיסון•

שלהסיכוןאתמפחיתגםהוא.מוותאוחוליםבביתאשפוז,מהנגיףכתוצאה

long)מתמשכתקורונהתופעות COVID).

.(ערכיים-דו)מעודכניםחיסוניםכעתהםומודרנהפייזרחברותשלהקורונהחיסוני•

.הנגיףשליותרעדכנייםזניםמפנילהגןמנתעלעודכנוהםשהיאהמשמעות

עשויים לקבל האנשים הבאים . שכבר קיבל מנה של חיסון מעודכןומעלה6כל אדם מגיל החיסון של •

:מנות נוספות

oחודשים לאחר המנה  4לפחות , נוספתמעודכנתיכולים לקבל מנה ומעלה65בגילאי מבוגרים

.הראשונה שקיבלומעודכנתה

oעליך לדבר עם הרופא  . נוספותמעודכנותיכולים לקבל מנות לקבוצת סיכוןאנשים המשתייכים

.שלך על לוח הזמנים המתאים ביותר עבורך

.כבר עכשיומעודכןצריכים לקבל מנה אחת של חיסון אנשים שאינם מחוסנים•

חודשים לאחר מנת  2צריכים לקבל מנת חיסון לפחות מעודכןשלא קיבלו חיסון אנשים מחוסנים•

.האחרונה שקיבלו(ערכית-החד)המקורית החסיון 

כולל לפחות מנה  , מספר מנות של חיסוןעשויים להזדקק שנים5חודשים עד 6ילדים בגילאי •

.  מספר המנות תלוי בגיל ובחיסונים שכבר ניתנו להם. מעודכנת אחת

.כולל נשים בהיריון או מניקות או אנשים שחלו בנגיף הקורונה, כולם צריכים להתחסן•

.cdc.gov/coronavirus/vaccineניתן לבקר באתר , למידע נוסף•

ומעלה ובתור חיסון  12זמין לאנשים מגיל Novavaxערכי של חברת -החיסון החד: הערה

.במצבים מסוימיםומעלה 18דחף לאנשים מגיל 

.ב"אינו זמין יותר בארהJ&Jערכי של חברת -החיסון החד

חודשים ומעלה צריך לקבל לפחות מנה אחת של  6כל אדם מגיל 

.מפני נגיף הקורונהמעודכןחיסון 

http://www.VaccinateLACounty.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1
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.תופעות לוואי חמורות הינן נדירות

,החיסוןניתןבובמקוםואדמומיותנפיחות,כאבכוללותהשכיחותהלוואיתופעות•

ראשכאבי,צמרמורות,חום,נפוחותלימפהבלוטות,מפרקיםאושריריםכאבי

ישנוניות,עצבנות,בכיגםכוללותצעיריםילדיםאצללוואיתופעות.עייפותותחושת

תיאבוןואובדן

המערכתאתבונהשלכםהחיסוניתשהמערכתלכךסימןהןהלוואיתופעות•

פעולותמספרבביצועאתכםלהגבילעלולותהתופעות.שלהההגנתית

.החיסוןלאחריומייםאויוםתוךלחלוףאמורותהןאך,יומיומיות

..נדירותלעיתיםמתרחשותחמורותלוואיתופעות•

.החיסונים מפני נגיף הקורונה הינם בטוחים ויעילים

.אף חיסון אינו מכיל את נגיף הקורונה. לא ניתן לחלות בקורונה כתוצאה מהחיסון•

קשישים ואנשים  , כולל אנשים שאינם לבנים, החיסונים נבדקו על עשרות אלפי אנשים•

.בטוחים ויעיליםונמצאו , הסובלים מבעיות רפואיות

.בחיסון נגד הקורונהמאות מיליוני אנשים התחסנו בבטחה ,2020מאז דצמבר •

ביותר  בדיקות הבטיחות האינטנסיביותהחיסונים לקורונה ממשיכים לעבור את •

.ב"בהיסטוריית ארה

הם בטוחים לנשים  . אין ראיות לכך שחיסוני הקורונה עלולים לגרום לבעיות בפוריות•

.בהריון ומומלצים על ידי מומחי הריון

כיצד ניתן להתחסן

.בסופי שבוע ובערבים ואין צורך בקביעת תוררבות פתוחות.לס'ישנם אלפי מוקדים ברחבי מחוז לוס אנג

:כדי לאתר מוקד בשכונתכם

.1-833-540-0473-או התקשרו לph.lacounty.gov/howtogetvaccinated-בקרו ב•

.או להתייעץ עם הרופא שלכם2-1-1תוכלו גם לחייג •

.הסעות חינם וחיסונים בבית זמינים

.קטינים צריכים אישור מהוריהם או מהאפוטרופוס שלהם על מנת להתחסן

VaccinateLACounty.com
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