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הפכה למדינה המערבית הראשונה שהחלה לחסן  בריטניה 

 באופן נרחב נגד נגיף הקורונה
 

ל .1 הראשונה  שהייתה  ללאחר  רגולטורי  אישור  פייזר העניק  חברת  של    חיסון 

(Pfizer)  ,  הראשונה אשר פתחה  המערבית  לדצמבר למדינה    8-הפכה בבריטניה

 . 1במבצע חיסון רחב היקף למול נגיף הקורונה 

לחסן  המבצע  במסגרת .2 אוכלוסייה:  החלו  קבוצות  שלוש  אזרחים   במקביל 

לגיל   אבות80מעל  בתי  עובדי  וסוציאליים.  ,  רפואיים  תעדוף    וצוותים 

לחיסונים    נקבע  הקבוצות המשותפת  הבריטית  הועדה  להחלטת  בהתאם 

(JCVI  )  2הרפואית   על עובדי החזיתהגנה  ו  תמותה מהנגיףבמניעת    מיקודתוך. 

בתעדוף    ותקבוצ גבוה  הנמצאות  גבוה  נוספות  בסיכון  הנמצאים  הן  לחיסון 

 .1חשיפה לנגיף בסיכון גבוה ללאשפוז ו

)באנגליה, וויילס,    בתי חולים ברחבי בריטניה  50-המבצע החל בו זמנית ב .3

ו החיסונים  בהמשך  .(אירלנד  צפוןסקוטלנד  בקופות    מתן  גם  להתבצע  צפוי 

גדולים )ת ובמרכזים  קח חולים, בבתי מר ( אשר צפויים כגון אצטדיוניםציבוריים 

ב   .3איש ביום  5,000לחסן עד   ועד סוף  בדצמבר,    3-החיסונים הראשונים הגיעו 

של  יספיקו לחיסון  , אשר  מנות חיסון  800,000-צפויה לקבל כ  בריטניהדצמבר  

הזמינה    איש.  400,000 מחברת    40בריטניה  חיסון  מנות  אשר מיליון  פייזר 

 של בריטניה.  המדינות ארבעבאופן הוגן בין  יחולקו 

4. ( בדצמבר( כי מבצע החיסון לא    2ברקע למבצע, ראש ממשלת בריטניה הצהיר 

. כמו  )לפחות(  צפוי לבטל את ההגבלות עד כה וכי הן תקפות עד לחודש פברואר

 .גיש שההגבלות מהוות חלק חשוב בשליטה בתחלואה בעת הנוכחיתכן, הד

 
-ואסתמה חמורה(, מחלות קרדיו  COPD  ,CFמחלות ריאה כרוניות )   גורמי סיכון כפי שהוגדרו על ידי הועדה כוללים  1

פיגור   דאון,  תסמונת  אפילפסיה(,  )כולל  כרוניות  נוירולוגיות  מחלות  כרוניות,  וכבד  כליה  מחלות  כרוניות,  וסקולריות 
)פ טחול  חסרי  מסוימים,  מסוגי  סרטן  חולי  גזע,  ותאי  עצם  מח  איברים,  מושתלי  סוכרת,  וחמור,  עמוק  יזית  שכלי 

 וקלינית(, השמנת יתר חולנית וחולי נפש חמורים 
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נכון ל .5 ג'ונסון,  בדצמבר לפחות    19-לדברי ראש ממשלת בריטניה, בוריס 

בריטניה   350,000 ברחבי  מנ  אנשים  את  . 4הראשונה   החיסוןת  קיבלו 

בדצמבר( גם מבצעי החיסון בחיסון של   14-במקביל למבצע בבריטניה החלו )ב

ובקנדה   בארה"ב  גם  בבריטניה,  לנעשה  בדומה  ובקנדה.  הברית  בארצות  פייזר 

  צוותים רפואיים וסוציאליים. לעובדי בתי אבות ו ל,  וותיקיםאזרחים  ניתן תעדוף ל 

  מיליון איש. עד כה חוסנו בחיסון של פייזר כחצי

עהחיסו .6 פותח  אשר  מבוססBioNTech-ו  Pfizerהחברות  ידי    לן,    טכנולוגיית   , 

mRNA  ,  את  המאפשרת לייצר  המחוסן  הנגיףלגוף  מחלבוני  נגדו    אחד  וליצור 

מחלת קורונה  במניעת  אחוזים    100-94.7-נמצא כיעיל ב  החיסון .5נוגדנים 

ומוזרק בשתי ,  3ומעלה   16)כתלות בשכבת גיל(. החיסון מיועד לבני    2ת תסמיני

של    מנות הוא  בהפרש  שבועות.  הגנה אמור  כשלושה  למטופל    להקנות 

ימים מהזרקת  לאחר    מקורונה  ותיתכן אף השפעה   השנייההמנה  שבעה 

כ מתן    10-כבר  לאחר  הראשונהימים  החברההמנה  מדיווחי  שעלה  כפי   , .  

תופעות הלוואי העיקריות הן רגישות במקום ההזרקה, עייפות, כאבי ראש, כאבי 

וה וחום  בחילה  הצטמררות,  מפרקים,  או  ימים    ותחולפ  ןשרירים  מספר  בתוך 

ואינה    .6מהחיסון החיסון  קבלת  את  מונעת  אינה  בעבר  בקורונה  הידבקות 

 .7משפיעה על יעילותו 

לא נודע אודות אירועי בטיחות חמורים או יוצאי דופן בקרב המחוסנים, עד כה,   .7

על   לדיווח  מחוסניםפרט  לחיסון  שני  אלרגית  תגובה  סבלו  ,  שפיתחו  אלו  אך 

חמורות.   אלרגיות  מתגובות  כך,  בעברם  המליצו  לאור  הבריטיות  הרשויות 

 זה.  , בשלבלא להתחסןשה לתגובות אלרגיות חריפות ילאזרחים עם נטי

 :8בבריטניה למבצעהמתוכנן  לוח הזמנים  .8

 תחילת מבצע החיסונים. –דצמבר ב 8 •

 
יש לציין כי לא כל המשתתפים בניסויים לפיתוח החיסון נבדקו לנגיף, על כן לא ברורה יעילותו למניעת הידבקות   2

 בנגיף הקורונה. 
 .16ת הילדים מתחת לגיל יבטיחות ויעילות החיסון לא נבדקה באוכלוסי 3
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מתן    –דצמבר  ב  15-16 • וחיסונים  התחלת  קהילתיות  בתי  במרפאות 

 .9אבות 

דצמבר   • בתי   –סוף  מבוססים  נוספים  מקומיים  חיסון  אתרי  פתיחת 

 ת. קחמר

על מנת  ם  למרכזים ציבוריים גדוליהרחבת מקומות החיסון    –  2021ינואר   •

 לאפשר חיסון גם לקבוצות צעירות ובריאות. 

 .  2021אוגוסט -המבצע עתיד להסתיים בין החודשים מרץ •

בריטניה   .9 אל  מבלגיה  החיסונים  של  הצבא יבשתית  תבצע  מהשינוע  באחריות 

י אך  בהמשך  ,יתכןהבריטי,  מטוסים    , כי  בסיוע  ויתבצע  מוטס  להיות  יהפוך 

בבריטניהמחסאל    יםועברמהחיסונים    צבאיים. מרכזי  ידי  בו    ן  על  נבדקים  הם 

בתוך בריטניה .  10על מנת להבטיח את איכותם משרד הבריאות הבריטי  מ  םגורמי

התכנית   בסיס  על  הבריאות,  משרד  של  היא  החיסונים  שינוע  על  האחריות 

 הלאומית להתחסנות.  

ה  .10 עתה,  שהיא    NHS-המלצת  במסגרת  לעת  לשימוש  אושר  שהחיסון  כיוון 

אנשי צוות רפואי   3-2בכל אתר חיסונים יהיו לפחות  ,  247Aקנה  ות  1744תקנה  

אשר יכולים לכתוב מרשמים לחיסון )בבריטניה מדובר על רופא, אחות עצמאית  

המטופל   את  לבדוק  המטפל  צריך  המרשם  למתן  שטרם  כיוון  זאת,  רוקח(.  או 

ידני לו מרשם  לתת  ולאחר מכן  לצורך 11ולקבל את ההיסטוריה הרפואית שלו   .

תן החיסון בוצע גיוס כוח אדם מתאים )על מנת שלא לפגוע בפעילות השוטפת  מ

ובקהילה(   הארציות  הבריאות  מערכות  מחסנים   –של  תמיכה,  צוותי  כולל 

והצלה   סיוע  מארגוני  מוכשרים  ומתנדבים  כ  -מאומנים  של    300,000-בהיקף 

 .12איש

 

 

 
ר לרישום  הן תקנות המאפשרות מתן תרופה או חיסון בנוהל חירום עוד טרם אוש 274Aותקנה  174תקנה  4

רפואי מלא בכפוף למצב מגיפה במדינה. התקנות מתייחסות באופן כללי לנוהל אישור מזורז ובאופן פרטני  

 [. 14,15למגיפת הקורונה ]



 

4 
 

 סימוכין 

 
1 https://www.gov.uk/government/news/uk-authorises-pfizer-biontech-covid-19-vaccine  ,
https://www.abc.net.au/news/health/2020-12-10/covid-vaccine-safety-monitoring-phase-4-
studies/12967010 
2 https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-
advice-from-the-jcvi-2-december-2020/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-
from-the-jcvi-2-december-2020 
3 https://www.theguardian.com/society/2020/dec/02/when-and-how-will-i-be-able-to-get-a-covid-
vaccine-in-the-uk 
4 https://news.sky.com/story/covid-19-350-000-people-in-uk-receive-first-coronavirus-jab-prime-minister-
says-12167480 
5https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7
%99-rna-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA-
%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D     ; 
http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/rna_vaccine/ 
6https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9
41452/Information_for_healthcare_professionals.pdf 
7https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9
41236/COVID-19_vaccination_programme_guidance_for_healthcare_workers_December_2020_V2.pdf 
8 https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-
stadiums.html ,https://abc7.com/covid-vaccine-update-pfizer-biotech-margaret-keenan/8600157 / 
9 https://www.carehomeprofessional.com/breaking-news-care-home-vaccines-to-be-rolled-out-in-uk-this-
week /, https://www.bbc.com/news/health-55295702 
10 https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-
stadiums.html ,https://www.brusselstimes.com/news/144142/vaccines-made-in-belgium-could-be-
sent-to-the-uk-on-military-planes / , https://www.ndtv.com/world-news/uk-to-brexit-proof-pfizer-
covid-19-vaccine-supplies-from-belgium-2335474 
11 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/12/C0923-Legal-
mechanisms-for-adminstration-of-the-COVID-19-vaccines-2-December-2020.pdf 
12 https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/covid-19-vacc-
deployment-strategy-and-operational-readiness-letter.pdf 
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/02/when-and-how-will-i-be-able-to-get-a-covid-
vaccine-in-the-uk ; https://www.bbc.com/news/health-55045639 
 12https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-vaccine-ha-idUSKBN28K2LX 
 13https://www.bbc.com/news/uk-scotland-55287355 
 14https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/regulation/247A 

 15https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/regulation/174/made 

 

https://www.gov.uk/government/news/uk-authorises-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-rna-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-rna-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-rna-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-stadiums.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-stadiums.html
https://www.carehomeprofessional.com/breaking-news-care-home-vaccines-to-be-rolled-out-in-uk-this-week/
https://www.carehomeprofessional.com/breaking-news-care-home-vaccines-to-be-rolled-out-in-uk-this-week/
https://www.carehomeprofessional.com/breaking-news-care-home-vaccines-to-be-rolled-out-in-uk-this-week/
https://www.carehomeprofessional.com/breaking-news-care-home-vaccines-to-be-rolled-out-in-uk-this-week/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-stadiums.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9010097/Pfizer-jab-distributed-hospitals-GP-surgeries-stadiums.html
https://www.brusselstimes.com/news/144142/vaccines-made-in-belgium-could-be-sent-to-the-uk-on-military-planes/
https://www.brusselstimes.com/news/144142/vaccines-made-in-belgium-could-be-sent-to-the-uk-on-military-planes/
https://www.brusselstimes.com/news/144142/vaccines-made-in-belgium-could-be-sent-to-the-uk-on-military-planes/
https://www.brusselstimes.com/news/144142/vaccines-made-in-belgium-could-be-sent-to-the-uk-on-military-planes/
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/covid-19-vacc-deployment-strategy-and-operational-readiness-letter.pdf
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/11/covid-19-vacc-deployment-strategy-and-operational-readiness-letter.pdf
https://www.bbc.com/news/health-55045639
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-vaccine-ha-idUSKBN28K2LX
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-55287355
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/regulation/247A
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1916/regulation/174/made

