
 

 

 

 לכולנו יש שאלות טובות על החיסון 

 

 בטוחים? COVID-19האם חיסוני 

המורכבת  הבריאות של קנדה משרד המוצעים בקנדה בטוחים ויעילים. הם אושרו על ידי ועדת  COVID-19חיסוני 
 באותם תקני איכות ובטיחות כמו כל חיסון אחר המשמש בקנדה.  עומדיםמומחים מדעיים ורופאים. חיסונים אלה מ

 בקנדה ובקוויבק יש מערכת ניטור חיסונים מקיפה מאוד. 

 ?COVID-19עד כמה יעילים החיסונים נגד 

חששות לגבי   כם, אשפוזים ומוות. אם יש להקש הנגד מחל 80%-יעילים ביותר מ COVID-19כל החיסונים נגד 
 ובמרכז החיסונים. אז תוכל כםמקצוע בתחום הבריאות אשר מבצע את ההערכה של האיש עם  שוחחוהחיסונים, 

 לקבל החלטה מושכלת. 

 דוע החיסון חשוב?מ

 COVID-19מונעים מחלה קשה ואת הסיכונים לסיבוכים. המטרה העיקרית של חיסון נגד  COVID-19חיסונים נגד 
כמו כן   בסיכון הגבוה ביותר. הנמצאים עבור אלה  COVID-19-היא להפחית אשפוזים ומקרי מוות הקשורים ל

נורמליים  אפשר לאוכלוסייה לחזור לחייםיתרום לשמירה על פעילות הבריאות והשירותים החברתיים והחיסון י
 בהקדם האפשרי. 

 ?נמצא בסיכוןמי ב

עם מחלות כרוניות, שיש להם מגע  אנשים. COVID-19-קשישים נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח סיבוכים ולמות מ 
גורם הסיכון  הוא עדיין חסינות מופחתת נמצאים גם בסיכון, אבל הגיל שהינם בעלי או  שנדבקותדיר עם אנשים 

 העיקרי. 

 כול להתחסן? איפה אני י

ואת התאריכים  כם. כדי למצוא את המיקום הקרוב ביותר אלימראש תורקביעת להתחסן עם או בלי  יםיכול םאת
אינם מוצעים במגזר   COVID-19. חיסוני ניתן ללא תשלום. החיסון Québec.ca/vaccinCOVID ו בהזמינים, בקר

 הפרטי. 

 מה קורה אם אני נתקל בבעיות בשימוש באינטרנט?

גישה  כםעזרה מבני משפחה או מחברים. אם אין ל ובבעיות בשימוש באינטרנט, בקש יםנתקל  םאת אם
 (מספר חיוג חינם).  1-877-644-4545 ולאינטרנט, התקשר

 האם אני יכול לקבל את החיסון גם אם אין לי כרטיס ביטוח בריאות? 

מכיוון   COVID-19 נגד לקבל את החיסון  זכאיםעדיין  םכרטיס ביטוח בריאות, את  כםואין ל ינכם תושבי קבע אם א
 ם, אתכםללא קשר למעמד ההגירה שללהגן על כל מי שחי בקוויבק.   אשר נועדאמצעי לבריאות הציבור זהו ש

  וא אינו מועבר. המידע זה משמש אך ורק לביסוס זהותם של אנשים במרשם החיסונים להתחסן.זכאים 
(מספר חיוג   1-877-644-4545 ומשמש למטרות אחרות. אם אין לכם כרטיס ביטוח בריאות, חייג  ויות ואינלרשו

 חינם). 



 

 להיות מוגן היטב? על מנת   אני צריך COVID-19כמה מנות 

. המנה השנייה נחוצה כדי להפחית עוד יותר את  ימים לפחות 14יעילות לאחר  עניקהמנת החיסון הראשונה מ
ולהגדיל את ההגנה שהוא מספק, כמו גם את משך ההגנה. המנה השנייה יעילה לאחר כשבוע. שבוע  ההדבקה  

הגנה נאותה. להגנה טובה יותר, המנה השנייה חייבת להינתן שמונה   כםלאחר קבלת המנה השנייה, תהיה ל
 ות או יותר לאחר המנה הראשונה. שבוע

 הידבקות במחלהה מנה אחת של חיסון.זקוקים לימים לפני החיסון שלהם  21לפחות  COVID-19-ב חלואנשים ש
לאדם   נתשנית לכן למנת החיסוןחיסון. המנה ראשונה של דומה לאת תגובת המערכת החיסונית באופן  תתחלאמ
זה לא מסוכן  ,  לב מומו מנה שנייה עבור אדם שמעולם לא נדבק. שיבדיוק כ מחזקיהיה אפקט  COVID-19-חלה בש

 לקבל שתי מנות של חיסון. COVID-19-חלה בעבור אדם ש

 מנה השנייה שלכם.עבור הלכם במרכז החיסונים יינתן זימון 

 מסמך המוכיח כי התחסנתי? האם אקבל 

חל על כל  זה כלל. כםהוכחת החיסון של  המהווה אתמקבל עותק נייר  םחיסון, את יםמקבל םבקוויבק, כאשר את
. הוכחת COVID-19לאחר שקיבלתם חיסון , זמינהגם . הוכחה דיגיטלית לחיסון COVID-19החיסונים, כולל חיסוני 

ון, הוכחה דיגיטלית לחיס כםשניתן להוריד מהמחשב או מהמכשיר הנייד שלך. גם אם יש ל PDFחיסון זו היא קובץ 
 המסמך המוכיח כי התחסנתם.לשמור את עותק הנייר של מומלץ מאוד 

. כדי  ורטל בשירות עצמיפב  כםהוכחת החיסון הדיגיטלי שלמסמך גם להוריד את  ו, תוכלCOVID-19לאחר חיסון 
לספק  ובפורטל, תתבקש כניסתכם . לאחרhttps://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinaleאל  רולגשת אליו, עב

 את המידע הבא:

 כם;השם הפרטי ושם המשפחה של •
 ;כםתאריך הלידה של •
 ;COVID-19נגד  כם תאריך החיסון הראשון של •
 ;COVID-19 כםשלשם המותג של החיסון הראשון  •
 .כםמספר ביטוח הבריאות של •

, אלא אם תופיע הודעת כםהוכחת החיסון הדיגיטלית שלמסמך להוריד את   ולאחר שמידע זה יאומת, תוכל
 בפורטל. הודעת שגיאה מוצגת אם:המסמך שלכם להוריד את   ושגיאה. במקרה זה, לא תוכל 

 החיסונים של קוויבק או בפנקס  פנקסאינו תואם למידע ב םחלק מהמידע שסיפקת •
 Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)  

 .RAMQ אצלאינם רשומים    כםההורים של •

 כל האנשים המחוסנים.עבור  הוכחת חיסון דיגיטלי מסמך  אשר יאפשר לקבל אנחנו בעיצומו של תהליך

 הוכחה שלהם דרך הפורטל.מסמך הומטה לא יוכלו להוריד את  14אנשים בני 

  ון. פשוט קבעדאוג לתיקונל כםמכיל שגיאות, עלי כםהוכחת החיסון של הנייר או העותק הדיגיטלי שלמסמך אם 
רכו להגיע לאחר מכן תצטשירות פתרון בעיות.  - COVID-19באופן מקוון על ידי בחירת חיסון  Clic Santé -פגישה ב 

 זיהוי אחר. אמצעי או  כםרכז חיסונים עם כרטיס ביטוח הבריאות שלבאופן אישי למ 

 עבור מידע נוסף על הוכחת חיסון, בקרו ב: 

-covid-the-of-coronavirus/progress-z/2019-issues/a-https://www.quebec.ca/en/health/health
vaccination-19-covid-vaccination/proof-19 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/proof-covid-19-vaccination
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/proof-covid-19-vaccination


 

. חיסון הוא צורת  COVID-19-: החיסון מפחית את הסימפטומים ומונע סיבוכים רפואיים הקשורים לרוכז
 ההגנה הטובה ביותר. 


