
עיצאמראפניאעשיפיטנעייסלבעליעווא יד ןופלכה ךס

טלאראי11 ןוא5ןשיווצרעדניק ייב19דיוואק

רעלעפ35,000 יד ןופ-19-דיוואק טימןדניבראפןענעזסאווןעמעלבארפעשיניצידעמעטסנרע ןייקןאהראפטשינןענעז טלאראי5-11ןשיווצרעדניק ייב

 יד רעבא .)112021רעבאטקאזיב ןופאטאד ידטיול(לאפטיוט ןייא ןייק ןואסעיצאזילאטיפסאה52ןעוועגזיולבזיאןביוהעגנאךיז טאהעימעדנאפ ידטניז
.עילאווכעטרעפ ידסיואכרודןשטנעמ100,000 רעפרעלעפדיוואקעטסרעמ יד טימעפורג ידןעוועגןענעזגנאגראיםעד ןיארעדניק

.טייקדימ ,קעמש ידןרילראפ ,ןסוה ,רעביפ–ןעמאטפמיסעכילנעוועג

.גאטייווטסעשט ,שינעשימוצ ,םעטאןטימןטייקגירעווש–סעיצאקילפמאקעכילגעמ

Pediatric Inflammatory Multi-Systemic Syndrome (PIMS) –עכילטע ןכאמךיזןעקסאווטייהקנארקעטסנרעראג רעבאענעטלעז א
 ןיא .)ץראה ,טיוה ,רעבעל ,ןרינ ,חמ(דניקםעניארעדילגעסיוועגטריקאטאסאוועיצקאערןוימיא אזיאסאד ,19-דיוואק טימטריטקעפניאןרעוו ןכאנןכאוו
.)2021 יאמ ןוא2020שטראמןשיווצ(רעדניק100,000 רעפטייהקנארקםעד טימסעיצאזילאטיפסאה6טעטכיראבןעוועגןענעזאדאנאק

 טימרעדניק ןופטנעצארפ4 ןוא1ןשיווצ .ראלקמואזיארעדניק ייבדיוואקעגינימרעטגנאל ןופץנעטסיזקע יד– (Long Covid(דיוואקעגינימרעטגנאל
ןטימןטייקגירעווש ,טייקכאווש ,טייקדימ(דיוואקעגינימרעטגנאל יוויוזאןעמעלבארפטייהטנוזעגעדנעייגנא ןבאה וצטעטכיראבןראוועגןענעז19-דיוואק
.19-דיוואק ןופןעמוקןעמאטפמיס יד זאןזייוואב ןייק אדטשינזיאסע רעבא )גנורירטעצנאק ןוא ,ןפאלש,ןעמעטא

ךאנ ןוא ,החפשמ ,לוקס\רדח ןיאייס ,ןטעטיוויטקאס'רעדניק ידטריטקעפאןעמיוצוצנייאסאדןעלטימ יד ןואעימעדנאפ יד-רעדניק ייבןטקעפאערעדנא
.רעדניקעסיוועג ייבגנוכייררעעשימעדעקא ןוא ,גנולקיווטנאןעגנואיצאבעכילטפאשלעזעג ,טייהטנוזעגעשיטסייג ידןריטקעפאןעקסאד ,לוקס\רדח

רעדניק ראפןיסקאוו19-דיוואק יד ןופןטיפענעב

 תולעמענעדישראפןאהראפזיאךאד ,טלאראי5-11ןשיווצרעדניק ראפ19-דיוואק טימןעמעלבארפעשיניצידעמעטסנרע ןייקןאהראפטשינזיאסעשטאכ
:רעדניק ידןריניסקאווןטימ

.ןיסקאוורעזייפ יד טימ19-דיוואקןגעקטנאדניק ןראפגנוצישאב90.7%

.)דיוואקעגינימרעטגנאל ךילגעמ ןוא) ,PIMS ,19-דיוואק ןופםעראפעטסנרע אןעלקיווטנאלאזדניק יד זאעקיזירערעכאווש

 ךיוא יוו ,םעטסיס ןוימיא ערעכאווש א טימ ןשטנעמ ערעדנא ןצישאב טפלעה סאד .דניקםענופדיוואקןפאכרעביראלאזרעצימע זאעקיזירערעכאווש

ןשטנעמ ןשיווצ דיוואק ןופ גנוטיירפשראפ יד ןרענימראפ סע טפלעה

.סטנעירעוו עיינ ןופ עקיזיר יד ןרינימראפ ןפלעה

ערעדנא ןואןכאמוצןפראדךיזןלאזןסאלק זאןדיימראפטעווסאדסאווסעלוש יד ןיאןטיירפשראפךיזלאזדיוואק זאעקיזירערעכאווש
.סעלוש ןוא ,תוחפשמ ,רעדניק ראפןטייקכילמעווקאבמוא

.ןרעטלע ןוארעדניק לייט ראפןגראזעטרענימראפ ןואןייזליואוועשיטסייגעטרעסעבראפ

.ןעגנואיצאבעכילטפאשלעזעגעגירעהעג ןואעלוש ןיא רדסכןייגןענעק ןכרוד םידומיל ןואגנולקיווטנאס'רעדניק יד ןיאגנורעסעבראפעלאיצנעטאפ

םעד ןכאמןפלעה וצ תוחפשמ ןואןרעטלע ראפעיצאמראפניא
11–5ןשיווצרעדניק ראפןעניסקאוו19-דיוואק ידרעביאסולשאב

קעביווק ןיא טלאראי

טלאראי5-11 ןופרעדניק ראפןעניסקאוו19-דיוואק

CoVivre ךרודטגיטעטשאב ןואטלעטשעגרעהאזיאעיצאמראפניא יד (A. Vanier-Clément, T. Santavicca, and C. Rousseau), È. Dubé, C. Sauvageau (םעיטרעייז ןוא P. Laveault-Allard, S. Mesbah, and L. 
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םענופ טראןפיואץכעליוושעג ןוא ,גאטייוו ,טייקכילטיור :געט2-3עטשרע יד ןיאסטקעפא דייסעדלימ

ןעלקסומ ,גאטייוופאק ,טייקדימ ,רעביפ(סעיצקאערםעטסיסןוימיא ,םעראןרעטנואסלפמיפעניילק ,ךאטש

-5ןשיווצרעדניק ראפטביג ןעמסאוועזאד יד ייברעגינייווךיזטכאמסעיצקאערםעטסיסןוימיא יד .)גאטייוו

.(30μgסטאטשנא 10μg(  טלאראי11

 ןרעוו לאז ץראה יד םורא גנונייל יד רעדא ןעלקסומ ץראה יד זא עקיזיר עכאווש א ראג :געט14 עטשרע יד ןיא

עלענש ,גאטייווטסעשטןענעזןופרעדןעמאטפמיס יד (pericarditis רעדאmyocarditis( טריטקעפניא
טעטכיראבןראוועגזיא טלאראי12-17ןשיווצרעדניק ייב )רעביפ ןוא ,טייקדימ ,םעטאעצרוק ,ןפאלק ץראה

 ידךאנעגירעי16-17 ייבסנטסרעמןיסקאוו יד ןופסעזאד100,000 רעפןופרעדרעלעפיירדזיולבקעביווק ןיא

ךיזןפלאהעג ןבאהןעורפאךיז םתס ןואסטנעמטירט יד ןוא דלימןעוועגןענעזרעלעפ יד .עזאדעטייווצ

טזייוואטאדעשידאנאק יד .טייצעצרוק א ראפןטלאהעגנאןעמאטפמיס יד ןבאהךיוא יוו ,ןופרעדןהעזסיורא

.סעזאד ייווצ ידןשיווצןכאווטכאסנטסגינייוו םוצ ןעמטראוו ביוארעכאוושךאסאזיאעקיזיר יד זא

עידוטשלעקינילק יד ןיאןעמונעגלייטנא ןבאהסאוו טלאראי5-11ןשיווצרעדניקטנזיוטיירד ידןשיווצ ןופ

 רעדאmyocarditis ןופרעלעפ םוש ןייקןראוועגטעטכיראבטשינןענעזןיסקאוורעזייפ יד ראפ

pericarditis, עקיזיר יד יוו סוא סע טקוק ךאד עקיזיר א ןסילשסיוא םאקלופ וצ ןיילק וצ זיא רעמונ יד שטאכ 
 ראפןיסקאוו ידןעמוקאב ןבאהסאוו ידךאנ רדסכ ןעמטגלאפךיוא יוו .עגירעי12-17 ייב יוו רעכאווש זיא

.סטקעפא דייסעכילגעמ

?רעדניק ייבןיסקאוו יד ןופסטקעפא דייסעגינימרעטגנאלןאהראפזיא

 ןכאנןראי יד ןיאןיסקאוועכלעווייס ייבסטקעפא דייסןזייוולאזסאוועידוטש םוש ןייקןאהראפטשינזיאסע
 ןעמ .ןעמוקאבסע ןכאנ םישדח ןואןכאוועטשרע יד ןיאןעעשעגןיסקאוו א ןופסטקעפא דייס יד ,ןעמוקאבסע

.ןעניסקאוו mRNA יד ייב ןייזטעוועבלעז יד זאטראוורע

mRNA סאווטפעצער אזיאסע .ןעניצידעמ ענעדישראפ ןיא ןראי ראפ טצונעג ןיוש טרעוו עיגאלענכעט

 ןייקןשיוטטשינןעק mRNA  יד .סורייוו אןגעקסידאביטנאןריצירבראפסניילאלאזרעפרעק יד זאטכאמ

 ןעמ ןוא ןדנוטש עטלייצעג ןיא mRNA ידטרינימילערעפרעק יד .שטנעמ א ןיאלאירטאמעשיטענעג םוש

 יד ןגאלשפא וצ טיירג ןייז וצ טריצודארפ סניילא טאה רעפרעק יד סאוו סידאביטנא יד טימ רעביא זיולב טביילב

.סורייוו

 ןעמ ןוא ןעניסקאווmRNA יד ןעמוקאב ןשטנעמ ןענאילימ עטרעדנוה ןיוש ןבאה2020 רעבמעצעד טניז

.סעיצקאער ערעדנא רעדא סטקעפא דייס ךיז טכאמ סע ביוא ךאנ רדסכ טקוק

?ערעדנא ראפ יוו רעמרעדניקעסיוועג ראפרעגיטכיווןיסקאוו ידזיא

 יד ןואעיצקעפניא19-דיוואקעטסנרע א ןופעקיזירערעקרעטש אסאווטעןגאמראפטייהקנארקעשינארכ א טימרעדאםעטסיסןוימיאעכאווש א טימרעדניק
.ייז ראפרעגיטכיווזיאןיסקאוו

?ןיסקאוו ידןעמענךיואלאז19-דיוואקטאהעגוןיוש טאהסאוודניק א

עכילרוטאנ ידגנאל יווףיוארעכיזטשינזיאסע רעבא ,לאמאכאנןעמוקאבןענעקסעלאז ןעמ זאעקיזיר ידקראטשטרענימראפךילרוטאנ19-דיוואקטאהעג ןבאה וצ
 יד ןבאה ןכאנןכאוו8שטאכ(ןיסקאוו יד ןופעזאד אןעמוקאבןלאזסורייוו ידטאהעגןיוש ןבאהסאוורעדניק זאטרידנעמאקערזיארעבירעד .ןא טלאהגנוצישאב
.19-דיוואקןגעקגנוצישאב ידןרעגנעלראפ וצ ןואעיצקאערןוימיארעייזןרעקרעטשראפ וצ )סורייוו

ןיסקאוו ידןעמענ ןכאנסטקעפא דייסעכילגעמ
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דניק רעייאןריניסקאוו וצןסילשאב

?סולשאבןגיטכירםעד ןכאמ וציוזאיוו

ןרעטלעןשיווצסולשאבעמאזניימעג א ןכאמ ס'נטשרע םוצ

 ביוא ,סולשאבעמאזניימעג א ןכאמ וצךיזןשיווצןסעומשכרודךיזןלאזןרעטלע
ערעזנואןצישאב וצ סעלא ,רעלטימראפ אןשימניירא ןעמןעקסיואךיזטלהעפ
.החפשמ ידןטלאהוצמאזוצ ןואןטקילפנאק ןופרעדניק

 יד ראפ ןייז וצ ריבסמגיטכיווזיאסולשאבעמאזניימעג א וצןעמוקטשינ ןעמןעק ביוא
 עדייבםהיא ןבאהםעדרעביאעבלעז ידטשינןטלאהןרעטלערימ וליפא זארעדניק
ןעמוקכרודטשינךיזןרעטלע ידןענעק ביוא .םהיא ראפעטסעבסאדראנ ןליוו ןוא ביל
לאזטכירעג יד זאטכירעגעלאגעל יד וצןדנעווןרעטלע ידךיזןענעקםעדרעביא
ראגןעקסאדדלאביוו לטימעטצעלעמאס יד ןייזלאזסאד רעבא .ייז ראפןסולשאב
.לגנארעגעכילטכירעג אןטימניאךיזטפערטסאוודניקןפיואןפאלקסיוארעווש

ערעזנוא ראפסולשאבעטסעב ידרימ ןליווןרעטלע ץלא זאסאדןעיורטעג
 ידףיואטריזאבטפנוקוצםעניאייס ןואטצעיייסטייהטנוזעגס'רעדניק
.ןאהראפטצעיזיאסאוועיצאמראפניא

רעדאןעניסקאוו טימןשינעבעלרעביארעדאןליפעגערעזנוא זאןעמעננא
ןעק ,םירבחרעדא ,החפשמ ,עכילנעזרעפייס ,םעטסיסריעקטלעה יד
 ןייזלאזגנוניימרעזנוא זאןריפןעק ןואסולשאברעזנואןסולפנייאאב
.ערעדנא ייב יוושרעדנא

.טייצ יד טימןשיוטךיזןעקןסולשאב ןוא ,ןעגנוניימ ,ןליפעג זאןענעקרענא

דניקןטימ ןדער טרימראפניאןרעוו

טסאפעגוצזיאסאווגעוו א ןיאןעניסקאוו ןופעלאר ידןרעלקרע ןואדניק םוצ ןדער
.)רושארב יד ןופ ףוס םייב סקנילעיצאמראפניא ידךאנסטקוק(רעטלעס'דניק םוצ

 טלאה ריאסאווסולשאב יד ריאטכאמןרעטלעענייזגידנעייז זאדניק ןראפןרעכיזראפ
.שרעדנאןטלאהןרעטלעערעדנא ביוא וליפא ,םהיא ראפעטסעבסאדזיא

 ,סורייוו ידןפאכרעביא(ןגראזעכילגעמרעביאדניק רעייאןרעכיזראפ ןואןרעהסיוא
זיאסולשאב יד ביוא ןוא ,ןיסקאוו יד ןופסטקעפא דייס יד ,גאטייוו ןופ ,ךעלדינ ןופ דחפ
.)ןסאלשעגסיוארעדאטכאמעגקעוואןרעוו ןופ דחפ יד ,ןריניסקאוו וצטשינןעוועג

.סולשאב יד ןיא לייט א טאה רע זא ןליפדניקםעדטכאמ ,ךילגעמ ביוא

רעביאםהיא וצסטדער ,ליוודניק רעייא ביוא ,ןריניסקאוו וצ איזיאסולשאב יד ביוא
ענייא טימ ןייז(ןיסקאוו ידןעמוקאבן'תעשבןגראזענייזןריזימינימ וצ ןוטןעק ןעמסאוו
 ןייזןעוועריקראפ ,ביל טאה רעסאווסעפעןגעוו ןדער ,טניירפ ארעדאןרעטלע יד ןופ
סאווקינילק אןביולקסיוא ,ךאזערעדנא ארעדאלכיב א טימטייקמאזקרעמפיוא
.({animal therapy{ןשינעפעשאבערעדנאטגאמראפ

 ךילגעמזיאסאוו רוקמעטסכילסעלראפ יד ןופעיצאמראפניאטמענ
.)רושארב יד ןופ ףוס םייב סקנילעיצאמראפניא ידךאנסטקוק(

ראטקאד א טימןגראזערעייאסיואטסעומשסיואךיזטלהעפסע ביוא
.לאנאיסעפארפעשיניצידעמרעדא

תונורסח ןוא תולעמ יד ןצאש

 ייב תונורסח ןוא תולעמ ידךילגעטגאט פארימ ןצאשןרעטלעגידנעייז
עבלעז יד ,תוחפשמ ןוארעדניקערעזנוא ראפ ןכאמרימסאוו הטלחהעדעי
.ןיסקאוו19-דיוואק יד טימ אד ןייזףראד

לאמוצןעקךאז א ןופ תונורסח ןוא תולעמ ידףיואטמענ ןעמיוזאיווגעוו יד
עדעי ייבטשינ ,ןרעדנאםעד ייב יווןרעטלע יד ןופענייא ייבשרעדנא ןייז
 ןעמ זומןטייהנדישראפסגנוניימ יד .עבלעז יד ןעמטכארט החפשמ
עכילנעזרעפרעייזבילוצסע טמוקםעדעי ייבדלאביווןריטקעפסער
.שרעדנאםענייא ןדעי ייבזיאזיאסאד ןואעיראטסיה ןואןשינעבעלרעביא

עטגאיעג ןייק ןכאמטשינ ןואטייצ ידןעמענ וצגיטכיווזיאןרעטלע ץלא
.ןסולשאב

סעילימאפערעדנא ןופןסולשאב ידןריטקעפסער ןדערכרודךיז

 יווטקנופטריטקעפסערןרעוו זומ ןואםיטיגעלזיאןרעטלעערעדנא ןופסולשאב יד
טגראזאבסע וליפא ןואייז יווטשינןטלאהרימ ביוא וליפא ,סולשאבענעגייא רעייא
.ףיואזנואטגעררעדאזנוא

טעטיראירפ א ראפסעסטכאמ ,ןטייהנדישראפסגנוניימעכילגעמ ידץארט
.טפאשטניירפ ידןטלאהוצנא

קראטשןעקסאווטייקנגיוצעגנא וצןריפןעקןעניסקאוורעביאןעגנוניימערעדנא
 ,ןקארשרעד ,ןסאלשעגסיוא ןליפ ,ןטקילפנאקטעטיליאל(רעדניקןריטקעפא
רעייזזיארעבירעד .)רעטייוויוזא ןוא ,םירבחןרילראפ ,טריזיטאמגיטס ,טליטשראפ
ןכארפשעגסיואשיראגעטאק ןייזטשינ ךרודןופרעדרעדניק ידןצישאב וצגיטכיוו
דלושרעדאעשילאראמ א ראפ ןכאמטשינסע ,ןעניסקאוו ידףיואגנוניימ רעייארעביא
דניקרעייז ראפןרעטלע ןופסולשאב ידןריטקעפסער ךרוד ןוא ,ךערפשעגעשיליפעג
.ןייזראנלאזסעסאוו ןופןהעזעגפא

 ןעמ יווגעוועראבטסארט א ןיא ,עגימורא יד טימןגראז ידןדערכרוד
.טייהנדישראפגנוניימסנרעדנאםעדםענייאטריטקעפסער

ןריבארפ ןאןטייווצםעדןרעהסיוא ,טייהנדישראפס'גנוניימ א ןופלאפ ןיא
.ןסולשאברעדאןגראזסמענעיקעוואטשינ ךאמ .ןדערוצרעביא

סאווסאד יוושרעדנעןעמאזוצזנוא טלאהסאווסאד וצןטלאהךיז
שרעדנאןטלאהסאווןשטנעמ טימןעמאזוצ ןבעלןעק ןעמ ,זנואטלייטוצ
.ןטייהנדישראפסגנוניימערעדנא ייב ןעוטרימ יווטקנופ
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רעדניק ראפעיצאמראפניא19-דיוואק

)סואידיוו(סקימאק

For younger kids: Just a Vaccine, by Southern Ohio Medical Center

https://www.youtube.com/watch?v=aiXDWFBiJ7I
Valiant Vaccine Versus the Vicious Virus, by Dr. Dery and Dr. Griggs

https://www.youtube.com/watch?v=VQiESFpq65g

סרעפטנע ןואסעגארפ

Doctor Answers Kids' Questions about COVID Vaccine, CBC Kids
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-doctor-answers-questions-about-covid-19-vaccine-for-kids-under-12 (video)

How to Handle Your Shots Like a Champ, by Kids boost immunity
https://kidsboostimmunity.com/champ (info and video)

COVID-19 Vaccine FAQ (5-11 year-olds), Sick Kids Hospital, Toronto
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=4001&language=English

טעמטניופא א ןכאמ
לטראקסנערשניאטלעה אטגאמראפ ריא וצרעדא סוטאטסעלאגעל רעייא ןופןהעזעגפא ,טסיזמוא ראפםענייא ןדעי ראפןעמוקאב וצ אדזיאןיסקאוו19-דיוואק יד

)RAMQ).סעלוש יד ןיארעדא )טנעמטניופא א ןארעדא טימ(סקינילקןיסקאוו יד ןיאטריניסקאווןרעווןענעק11 ןוא5ןשיווצגנאגראי יד ןיארעדניק.

 וצ סטייג ,טלא ראי5-11 ןשיווצ רעדניק ןריניסקאוו רעביא סעגארפ ריא טאה ביוא

quebec.ca/vaccinjeune
 וצ סטייג ,טנעמטניופא א ןכאמ וצ

portal3.clicsante.ca
ףיואןייראסטפוררעדא

1 877 644-4545
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https://www.youtube.com/watch?v=aiXDWFBiJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=VQiESFpq65g
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-doctor-answers-questions-about-covid-19-vaccine-for-kids-under-12
https://kidsboostimmunity.com/champ
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=4001&language=English
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes
https://portal3.clicsante.ca/

