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הזמינו תור 
כעת

חיסון COVID-19 לילדים 
(גילאי 5-11)

LET’S DO THIS

? COVID-19 מדוע ילדים בני 5-11 צריכים להתחסן מפני

COVID-19 הוא וירוס שעלול לגרום למחלות קשות ואף למוות, כמו גם בעיות בריאות ארוכות טווח. הוא יכול להתפשט 

בקלות רבה מאוד בין אנשים, ולעתים קשה לדעת שנדבקתם כי מופיעים מעט תסמינים או כלל לא, לפני שאתם 

מדביקים אחרים.

למרות שלרוב זיהום COVID-19 בילדים הוא מתון יותר מאשר אצל מבוגרים, ישנן סיבות כבדות משקל לתמיכה בחיסון 

ילדים:

חיסונים עוזרים למערכת החיסונית. בחיסון ילדיכם אתם עוזרים להגן עליהם מפני מחלות קשות שנובעות  	

מ-COVID-19 והשפעות ארוכות טווח אפשריות. 

חיסונים גם עוזרים להגן על חברים, משפחה והקהילה, כולל על אנשים בסיכון מכל הגילים, כי הם מצמצמים את  	

ההדבקה. 

החיסון מאפשר לילדים ללכת לבית הספר ולהשתתף בפעילויות חברתיות שחשובות ללמידה ולהתפתחות שלהם.   	

מיליוני ילדים ברחבי העולם כבר חוסנו בשלום כנגד COVID-19. קיימות ראיות לכך שהחיסון מציע הגנה מצוינת מפני 

מחלות קשות שנובעות מ-COVID-19 בילדים ומסייע לשמור על הביטחון והבריאות של המשפחה.

האם ילדים מקבלים את אותם חיסונים ומינונים כמו מבוגרים?

לא. החיסון המאושר לילדים בני 5-11 שנים הוא חיסון מיוחד לילדים של  Pfizer(Comirnaty), שכולל שתי מנות שניתנות 

בהפרש של 8 שבועות. 

מינון החיסון של Pfizer לילדים בני 5-11 שנים הוא בסביבות שליש מהמינון שניתן לאנשים בגיל 12 ומעלה. בקבוצת גילים 

זו ניתן מינון נמוך יותר, מכיוון שהוא יכול להשיג את אותה רמת הגנה גבוהה בילדים, כמו המינון שניתן לאנשים בגיל 12 

ומעלה.

האם תופעות הלוואי אצל ילדים זהות לאלו אצל מבוגרים?

 .COVID-19 כן. ילדים יכולים לעבור את אותן תופעות לוואי כמו מבוגרים, לאחר קבלת חיסון

לרוב, תופעות לוואי אלו מתונות ונעלמות לאחר יום או יומיים, ועשויות לכלול:

כאב ראש 	

חום וצמרמורות  	

תשישות/עייפות  	

כאבי שרירים וכאב בזרוע במקום הזריקה 	

תופעות לוואי מתונות הן רגילות, ומראות שהמערכת החיסונית מגיבה לחיסון. תופעות לוואי חמורות יותר שנובעות 

מהחיסונים הן נדירות מאוד, לעומת זאת, כאשר חולים ב-COVID-19 עצמו קיים סיכון לאותן תופעות לוואי, אך חמורות 

הרבה יותר. אם תופעות הלוואי נמשכות או אם אתם מודאגים, פנו אל רופא המשפחה.
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האם הסיכון לתופעות לוואי חמורות פירושו שלא כדאי שאחסן את הילד שלי?

לא. לכל חיסוני ה-COVID-19 שבשימוש באוסטרליה יש פרופיל בטיחות טוב והם נבדקו בקפדנות ועברו הערכה על ידי 

מנהל התרופות של אוסטרליה (TGA) ועל ידי ארגון מומחי החיסונים באוסטרליה (ATAGI) לפני שאושרו והומלצו לשימוש.

. COVID-19 עד היום, מעל 5 מיליון ילדים בארהײב ומיליונים נוספים ברחבי העולם, בגילאי 5-11 קיבלו בשלום חיסון

האם חיסון COVID-19 ישפיע על הגדילה, ההתפתחות או הפריון של הילד שלי 
בעתיד?

לא. אין ראיות לכך שחיסון COVID-19 יכול להשפיע על הגדילה או ההתפתחות של הילד. 

השפעות ארוכות טווח עקב מחלת COVID-19 עלולות להשפיע לאורך זמן על הבריאות והרווחה של הילד. הסיכון 

לסיבוכים מהידבקות בווירוס גבוהים יותר מתופעות הלוואי הקלות בדרך כלל של החיסון.  

?COVID-19-האם הילד שלי צריך להתחסן אם הוא כבר חלה ב

כן. ילדים שנדבקו ב-COVID-19 צריכים לקבל חיסון לאחר החלמה מהמחלה, כדי לסייע להם להתגונן מפני הידבקות 

נוספת. 

האם ניתן לחסן את הילד שלי ללא הסכמתי?

לא. חיסון ילדים בגילאי 5-11 נגד COVID-19 מחייב הסכמה של הורה או אפוטרופוס חוקי. 

הסכמה נדרשת בעת קביעת תור, ושוב בעת החיסון עצמו. אם ההורה או האפוטרופוס לא יכולים להגיע לחיסון עם הילד, 

בעת מילוי ההסכמה המקוונת בזמן תהליך קביעת התור אפשר למנות אדם בוגר אחר שיגיע במקומם. 

בזמן קביעת התור, יש לספק את הפרטים של המבוגר המלווה שמונה, על מנת שניתן יהיה לאמת את הזהות וההרשאה 

שלו לתת הסכמה באמצעות מיופה כוח ביום של התור.

Vaccination consent FAQs for parents and guardians :למידע נוסף על הסכמה, יש לבקר באתר 

(שאלות נפוצות על הסכמה לחיסון להורים ולאפוטרופוסים).

האם חובה לחסן ילדים בחיסון COVID-19 (כולל לבית הספר ולאירועי ספורט 
וכדומה)?

לא. חיסון COVID-19 אינו חובה, אבל מומלץ מאוד. 

אין דרישה לחסן ילדים בחיסון COVID-19 כדי שיוכלו ללכת לבית הספר או להשתתף בפעילויות ספורט בקהילה. 

האם הילד שלי יכול לקבל חיסון דחף?

לא. מסלול החיסון הראשוני מפיק תגובה חיסונית חזקה אצל אנשים צעירים.

בעתיד, מומחי ATAGI ישקלו אם דרוש מינון דחף לקבוצת גיל זו.

האם ילדים יחוסנו כנגד COVID-19 בבית הספר?

 Aboriginal-עבור הילד אצל רופא המשפחה, בבית המרקחת המקומי, ב COVID-19 לא. יש להזמין תור לחיסון

Community Controlled Health Service או במרפאת חיסונים של משרד הבריאות של ניו סאותי ויילס. 

כיצד מזמינים תור?

מומלץ להורים להזמין תור לחיסון עבור הילד בהקדם האפשרי. 
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