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במקביל לשלבים  , גם נרחבות תיומהתפרצו להימנע כדי
במדיניות , ממשיכות מדינות הראשונים של מבצע החיסון
 ובהטלת הגבלות הריחוק החברתי

כי   .1 נראה  בישראל,  החיסון  רקע תחילת מבצע  כננות  מתש מדינות  על 

במדיניות    ימשיכו להתחיל במבצעי חיסון בשבועות הקרובים הצהירו כי  

ההגבלות כאמצעי לשליטה בתחלואה, לפחות בשלבים הראשונים של 

 .מבצע החיסון

ותמותה  נרחב  גל תחלואה  אמירות אלו מגיעות על רקע   .2 בהיקפי תחלואה 

וכן  ,  )ובייחוד בארה"ב ובאירופה(  בחודשיים האחרונים במדינות רבות בעולם

במשך החודשים הקרובים    מחשש להתרופפות משמעת ציבורית ושאננות

בעוד שמשך הזמן עד לחסינות של אחוז נרחב  זאת,  .  החיסוןשל מבצעי  

אף סביר ו  מספר חודשיםבמרבית המדינות  לארוך  דיו בציבור עשויה  

 מנות(.)עד להגעה למספר מספק של מחוסנים בשתי  יותר מכךש

 14בארצות הברית )  ,[1בדצמבר( ]  8החל בבריטניה )  נגד קורונה  סוןחיהמבצע   .3

)  [2]  בדצמבר( ]  14ובקנדה  נוספות  להתחיל    צפויו  ,[3בדצמבר(  במדינות 

משך    בשבועות לאור  להקרובים.  שיידרש  הצפוי,  הזמן  תקופת    ובשלמבצע 

הנוצרית   החורף  החגים  במדיניות    שונותמדינות  ועונת  להמשיך  מתכוונות 

ההגבלות כדי למנוע התפרצויות נוספות שעלולות להתרחש במקביל למבצע 

, ואף  הללו, לא צפויה הסרה מיידית של הגבלות במדינות  זאת  לאורהחיסון.  

תיתכן הטלה של הגבלות נוספות בהתאם להתפשטות המחלה, לפחות  

   בשלבים הראשונים של מבצעי החיסון.

למשל   .4 ו  באנגליהכך  מחמירות,  הגבלות  בתחלואה  ישנן  עלייה  וחשש  )עקב 

בלונדון וחלק נרחב  מחמיר  סגר    בדצמבר(  19)הוטל  (  ממוטציה מידבקת יותר

אנגליה  מ יציאה כבר החל    מבצע החיסוניםכאשר  ם  גדרום־מזרח  )איסור 



 

ספציפיות  מהבית לעבודות  הגבלות  פרט  התקהלות,  איסור  מסחר,  סגירת   ,

 [.4] תנועה(

טען   .5 ג'ונסון,  בוריס  בריטניה,  ממשלת  בתחילת  ראש  מבצע כבר  כי  דצמבר 

לאחרונה    ,החלש  החיסון לתוקף  שנכנסו  ההגבלות  את  יבטל  לא 

כמו כן, ג'ונסון הדגיש כי ההגבלות  .  פברוארחודש  מתוכננות להימשך עד  ש

הן כלי חשוב ומרכזי במאבק במגיפה בעת הנוכחית, וכי החלטות על הגבלות  

 [. 5בהתאם לנתוני התחלואה במדינה ] תתקבלנהנוספות  

בדומה, יו"ר המכון הלאומי לאלרגיה ולמחלות מדבקות בארה"ב, ד"ר אנתוני  .6

ע החיסון, יהיה צורך בהגבלות  בנובמבר( כי במקביל למבצ  16פאוצ'י, הצהיר )

 [. 6] בתקופה הקרובהובהרגלים מונעי הדבקה )עטיית מסכות, ריחוק פיזי( 

בבגרמני .7 שינוי  צפוי  לא  להתחיל  המלא  הסגר  מתכונת ה,    16ב־  המתוכנן 

מבצע החיסון שצפוי   . זאת למרות[7]  בינואר  10להימשך עד  ועתיד  בדצמבר  

להתחיל בשבועות הקרובים. כמו כן, ראש המטה של קנצלרית גרמניה העריך 

  ינואר ופברואר בשל במהלך  הגבלות נוספות  ותוטלנה  ייתכן  בדצמבר( כי    14)

 [. 8] עונת החורף והתפשטות המגפה

בדצמבר( את הגעת החיסון   13שהגדיר )  ,לאלו הצטרפו ראש ממשלת קנדה .8

כ"חדש טובות"  למדינה  על    הדגישוות  ולשמור  מסכה  לעטות  להמשיך  שיש 

בדצמבר( שיחלוף   14; סמנכ"ל משרד הבריאות האירי שהעריך )[9] ריחוק פיזי

  זמן "עד שנראה השפעה של החיסון על מהלך המגיפה", וקרא לציבור להתחסן 

להמשיך  בדצמבר( שעל הציבור    11שר הבריאות של טאיוואן שהדגיש );  [10]

ההנחיות על  החיסון  לשמור  מבצע  סינגפור  [;  11]  במהלך  ממשלת  ראש 

( להימשך הגבלות    14שהצהיר  צפויות  כי במקביל למבצע החיסון  בדצמבר( 

[ אמנם    ברחבי העולם, שטוענים שהחיסון הוא ומומחים[;  12מסוימות 

אך המנהרה"  שבקצה   והסרתן   ההגבלות  בשימורצורך    יש  "האור 

 . [15–13] משמעותיים בציבור עד לחיסון אחוזים ,בהדרגה 



 

אין חסינות  מכך ש   התפרצויות נוספות במהלך מבצע החיסון נובעתחשש מה .9

  וקיימות  ,נמוך  הבוגרתאוכלוסייה  ב ים  אחוז המתחסנכל עוד  ציבורית רחבה  

)  אוכלוסיות  מתחסנות  נשים שאינן  ציבורית    היענות,  אולם.  הריון(ב  ילדים, 

ההגעה   את  ולזרז  החיסון  מבצע  משך  את  לקצר  עשויה  להתחסן  גבוהה 

צעדים או לפחות למצב בו העלות של התפרצות נמוכה יותר, וה  עדרהלחסינות  

 .הנדרשים להפחתתה קלים יותר

 מדינות רבות מוסיפות לקדם צעדים לריסון ההדבקה ,  בשורה התחתונה

, ואף נערכות לכך שיידרשו להטיל הגבלות נוספות גם במהלך חודש החורף 

מדיניות  ,  להבנתנו  .האזרחים מבצעי חיסון    תבמקביל להיערכות ולהתחלזאת  

נובעת   חסינות רחבה    ת השג ההגבלות טרם  של    מהיר   שחרורכי  החשש  בשל  זו 

הזמן  בטווח  כן,  ל.  לעלייה נרחבת בתחלואה ובתמותה  יוביל,  בקרב האוכלוסייה

למניעת   וצעדיםהגבלות    ,הקרוב מרכזיים  כלים  להוות  יוסיפו  מונעים 

האוכלוסייה את  לחסן  הנערכות  במדינות  בשלבים התפרצות  לפחות   ,

 ציבור.בהראשונים של מבצע החיסון ועד לחיסון אחוזים משמעותיים 
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