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המסע שלך במתחם
החיסונים
שלב  :4עליך להמתין  15דקות
לך לחדר המנוחה .המתן  15דקות .במידה ואתה
אלרגי לחיסון? נוכל לעזור לך מיידית.
לאחר  15דקות ,תוכל ללכת הביתה.

היזהר!
 ישנם סוגים שונים של חיסונים.

ישנם סוגים של חיסונים מהם אתה חייב לקבל פעמיים
זריקה.
זה חשוב .אחרי הפעם השנייה ,אתה מוגן טוב יותר.

 הנך עלול לסבול כמה ימים לאחר החיסון.
האם אתה סובל מכאבים ,עור אדום ,נפיחות בזרוע?
האם יש לך בלוטות נפוחות בצוואר שלך ,בתי השחי?...
האם יש לך כאבי ראש ,כאבי שרירים ,חום ,כאב
במפרקים שלך (ברכיים ,אצבעות?(...
אתה עייף או שיש לך בחילה?
זה נפוץ .לאחר כמה ימים ,הסימפטומים הללו נעלמים.
אתה יכול לקחת פרסטמול.
 במידה ואתה מקבל תגובה אלרגית בבית? במידה
ואתה מקבל פריחה אדומה בכל הגוף?
עליך ליצור קשר עם רופא המשפחה שלך.
במידה ואתה ממשיך לסבול או שאתה סובל מתלונות
אחרות? עליך ליצור קשר עם הרופא המשפחה שלך.

ברוך הבא !
.היום אתה יכול להתחסן נגד קורונה
כיצד זה מתבצע؟

שלב  :1קבלה

אתה הולך דלפק .
שמור על מסמכים אלה מוכנים :
 תעודת זהות או תעודת זהות האלקטרונית שלך
 המכתב בנוגע לחיסון
 כרטיס החיסון שלך :באם קיבלת חיסון ראשון נגד
קורונה

שלב  :2שיחה
ראשית עליך למלא את השאלות בצד האחורי .לאחר מכן
תשוחח עם החובש על מצב בריאותך.
במידה ואתה בריא במידה מספקת ? אתה מקבל את
החיסון שלך היום? החובש יחליט על כך.
 במידה ואתה מתחסן היום? תקבל כרטיס לאחר מכן
עליך לשמור היטב על כרטיס זה.
 במידה ואתה לא מתחסן היום? החובש יסביר לך מה
עליך לעשות.

שלב  :3החיסון
אתה מתחסן שלך .

תודה שהתחסנת !

המשך לציית לכללים לבלימת הקורונה
אתה עדיין יכול להעביר את הווירוס לאחרים.

יש לשמור מרחק של
 1.5מטר מאנשים
אחרים.
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תחטא את
הידיים.

עליך לעטות
מסיכת פה היכן
שמצריך זאת.

שאלות על מצב בריאותך.
קרא את השאלות בעיון.
עליך לסמן את השאלון ב”כן” או “לא“.
ענה בכנות .זה למען בריאותך.
במידה ואינך מבין שאלה? האחות תעזור לך מאוחר יותר.
שאלה
 .1האם התחסנת נגד קורונה?
 כן? ענה על השאלה הבאה:
מאיזו חברה ולפני כמה זמן? בדוק את
כרטיס החיסון שלך.

כן או לא
לא


כן


הסבר
כן? אנחנו נוודא שאתה מקבל את החיסון
באופן תקין.

.....................................................
 .2אתה מרגיש חולה היום?
חום ,כאב גרון ,שיעול ,קשיי נשימה ,לא
מריח טוב...,

כן


לא


כן? אינך מקבל חיסון היום .נרפאת? עליך
לקבוע פגישה חדשה.

 .3האם היו לך תלונות (תסמינים)
בעקבות הקורונה ב 14-הימים
האחרונים והאם חלית בקורונה לפני
הבדיקה?

כן


לא


כן? אינך מקבל חיסון היום .אתה יכול לקבל
חיסון כאשר אין לך תסמיני קורונה במשך 14
ימים.

 .4האם עברת בדיקת קורונה ב14-
הימים האחרונים והאם חלית בקורונה
לפי הבדיקה הזו ללא תלונות
)תסמינים(?

כן


לא


כן? אינך מקבל חיסון היום .אתה יכול לקבל
חיסון 14יום לאחר הבדיקה שלך.

 .5אתה חייב להיות בבידוד עכשיו?
לדוגמה :כי היה לך קשר עם חולה
קורונה.

כן


לא


כן? תוכל לקבל את החיסון  14יום לאחר המגע
עם חולה קורונה.

 .6היה לך חיסון כל שהוא ב 14-הימים
האחרונים?

כן


לא


כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

 כן? ענה על השאלה הבאה:
לפני כמה זמן?

.....................................................
 .7האם אתה אלרגי פוליאתילן גליקול או
פוליסורבט?

לא


כן


אל תדאג אם אינך יודע את זה.
כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

אני לא מכיר


 .8האם אי פעם הגבת באופן אלרגי
מאוד לתרופה או לחיסון מסוים?

כן


לא


כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

 .9האם אי פעם עשית אנפילקסיס

כן


לא


כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

כן


לא


כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

)= תגובה אלרגית מסכנת חיים חמורה(?

 .10האם אי פעם היה לך בצקת quincke
)= נפיחות בגרון ,בלשון(?

שאלה
 .11יש לך מסטוציטוזיס מערכתי או
אנגיודימה תורשתית?

כן או לא
לא


כן


הסבר
אל תדאג אם אינך לא יודע את זה.
כן? הרופא ישאל אותך עוד כמה שאלות.

אני לא מכיר


 .12נשים :את בהריון?

כן


לא


כן? אנחנו נוודא שאת מקבלת סוג המתאים של
החיסון.
אלא אם כן כבר קיבלת מנה ראשונה של
החיסון לקורונה ,תקבלי את אותו החיסון.

 .13יש לך אסטמה?
והאם אתה סובל הרבה מזה ,גם אם
אתה נוטל תרופות לזה?

כן


לא


כן? אולי יש לך תגובה אלרגית ,אבל הסיכויים
נמוכים .הישאר בחדר המנוחה במשך  30דקות
לאחר החיסון שלך .אז אנו יכולים לתת מענה אם
אתה מקבל תגובה לחיסון.

 .14האם יש לך אפילפסיה ,או שהיה לך
בעבר?

כן


לא


כן? אל תדאג ,אתה יכול להתחסן .בעקבות
החיסון אתה אלול לקבל חום ,תוכל לקחת
פרסטמול אם אתה תקבל התקפים בעקבות
חום?

 .15האם הבלוטות בבית השחי שלך
הוסרו?
לדוגמה ,במידה והיה לך סרטן השד.
 כן? באיזה צד?

כן


לא


כן? אנחנו נוודא שתקבל את החיסון שלך באופן
מתאים.

שמאל


ימין


הצדדים

 .16אתה לוקח מדללי דם?

המגודל:
אספל ,אסקל ,אספגי ,אספירין,
קרדיואספירין ,קלפידוגרל,
קלקסאן ,פרקספרין ,פרגמין ,הפרין,
פלביקס ,סינטרום ,מרקומר ,מרוואן,
פראדקאסה ,אליקסה ,ליקסיאנה ,זארלטו...,

 .17יש לך שאלות?

כן


לא


כן


לא


כן? אנו לוחצים על המקום של הזריקה יותר זמן.

