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 קורונה במסגרת חינוכית ב תחלואהמורה נבוכים ל

 

  ?האם בוודאות היה חולה מאומת במסגרת  

אלא היה במגע עם חולה  ,לא בכל שמועה יש אמת. לעיתים מדובר באיש צוות או תלמיד אשר אינו חולה

מאומת ונדרש כעת לבידוד. לעיתים מדובר בתחלואה שאיננה קורונה. אי לכך, דיווח על תחלואה בקורונה 

 .מנהל המסגרתבלשכת הבריאות באמצעות  מוסמך איש צוות ל ידיבמסגרת חינוכית יינתן רק ע

 ?כאשר יש חולה מאומת במסגרת, איך אדע אם ילדי או אני נחשפנו ומה לעשות  

על מנת לאתר לשכת הבריאות מבצעת חקירה אפידמיולוגית בהקדם האפשרי,  ,חולה מאובחן כמאומתאשר כ

ולדווח על כך  יותלהיכנס לבידוד על פי ההנח צריך ,הדוקמגע מי שיוגדר על ידי הלשכה כאת כל מגעיו. 

 "קול הבריאות" –במוקד הטלפוני  או טופס מקווןלמשרד הבריאות, כמתחייב על פי חוק, באמצעות 

  . 5400*בטלפון

 ?מי נדרש לבידוד  

 2נדרש לבידוד כל מי שהוגדר כמגע הדוק על ידי צוות לשכת הבריאות, ובכלל זה מי ששהה במרחק של עד 

דקות לפחות, או שהה באותו חלל )כיתה או חדר צוות(, או בנסיעה משותפת בכל  15מטר מהחולה במשך 

 יכולהאו כל מגע גופני, כולל לחיצת יד. בנוסף לכך, לשכת הבריאות  ה פנים אל פנים,שיח אמצעי תחבורה,

 נוספים בהתאם לממצאי החקירה האפידמיולוגית. הדוקים מגעים  להגדיר
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  ?מהן ההנחיות לבידוד 

מי  שהונחה לבידוד נדרש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב, עם דלת סגורה, ואסור לו לצאת מהבית. יש 

ההנחיות המלאות לבידוד מפורסמות באתר משרד נמצאים בבידוד.  אינםלהימנע ממגע עם בני הבית ש

 .הבריאות

 ?מהן ההנחיות אם הנדרש לבידוד הינו קטין או חסר ישע, אשר אינו יכול לשהות בבידוד לבד  

במקרה של קטין או חסר ישע הנדרש לבידוד, אשר אינו יכול מפאת גילו או מצבו הפיזי לטפל בעצמו, ונדרש 

 .זה חלים על המטפל כל תנאי הבידודבבידוד. במצב  עימולהשגחה, על המטפל בקטין לשהות יחד 

 .עימו המשפחה מהקטין, על כל המשפחה להישאר בבידוד יחד יתר בניאם לא ניתן לבודד גם את 

 ?שמרתי על הכללים, מדוע נשלחתי לבידוד  

שמירה על כללי ההתמגנות האישית )מסיכה, ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה( מפחיתה מאוד את הסיכון 

להידבקות בנגיף הקורונה, אך אינה מונעת אותו לחלוטין. בעת החקירה האפידמיולוגית לוקחים בחשבון גם 

 החלטה מי נדרש לבידוד.  בלת קאת השמירה על הכללים, לשם 

 ?מי ומתי צריכים להידגם לקורונה וכיצד זה מתבצע 

 

גם אם לא  וכן בני ביתו, מגע הדוק של חולה מאומת במסגרת חינוכית,כ הוגדרככלל, יידגם רק מי ש .1

במידה שעות מהכניסה לבידוד, ע"י קופת החולים המבטחת.  48תסמינים. הדגימה תתבצע תוך  ופיתח

 ומסיבות כלשהן לא ניתן לעמוד ביעד זה, יש לבצע את הדיגום בהקדם האפשרי.

מעלות, אובדן טעם או  38בכל מקרה של התפתחות תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה, חום מעל  .2

ריח(, יש ליצור קשר עם מוקד קופת החולים המבטחת לצורך קבלת הנחיות על המשך בירור )כולל 

דגימה(. זאת, גם אם נלקחה דגימה קודם לכן ותוצאתה הייתה בחינת הצורך בבדיקת רופא ובנטילת 

 שלילית. 

 * להמשך בירור.5400חסרי ביטוח רפואי יפנו למוקד קול הבריאות של משרד הבריאות  .3
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 קיבלתי תשובה שלילית לקורונה, האם ניתן לסיים את הבידוד?  

נכונה רק למועד נטילת הדגימה, והמחלה יכולה להתפתח בכל משך תקופת תשובה שלילית לבדיקת קורונה 

, גם המאומת ימים מהמגע האחרון עם החולה 14יש להמשיך בבידוד עד חלוף  בכל מקרההדגירה. לכן, 

 שלילית.  היאהבדיקה תוצאת אם 

 למה לא לדגום את כולם בכל מקרה וליתר ביטחון ? 

להיבדק בהעדר תסמינים, למעט במצבים כמפורט לעיל. גורפת לבדיקה יש מגבלות, אין המלצה שמאחר 

  תוצאה חיובית עלולה לעיתים רחוקות להתקבל אצל אדם בריא )חיובי שגוי(. 
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 שאלות ותשובות למנהלי המסגרת החינוכית:

 

  ד חולה מאומת? עובד או תלמיהיות כיצד ניתן לאמת מידע בדבר 

 לבירור ואימות כל מידע.  לשכת הבריאותיש לפנות ל

 

  עובד או תלמיד נדרש לבידוד? היות כיצד ניתן לאמת מידע בדבר 

. הלשכה מבצעת חקירה אפידמיולוגית בכל מקרה של לשכת הבריאותיש לפנות לגם למתן מענה לשאלה זו 

אשר אחרים אנשי צוות או תלמידים  לגביאיתור חולה מאומת. על פי תוצאות החקירה מתקבלות החלטות 

 נדרשים לבידוד.

יום מהחשיפה האחרונה לחולה  14עובד או תלמיד שנדרש לבידוד לא יגיע למסגרת החינוכית עד חלוף 

או טלפונית באופן מקוון מאומת, וידווח על כניסתו לבידוד הן למנהל המסגרת החינוכית והן למשרד הבריאות 

 *. 5400לקול הבריאות 

 

  חולה מאומת והמסגרת לא תעודכן על כך?האם ישנה אפשרות שיתגלה  

מחד, קיים חיסיון רפואי לכל חולה. מאידך, יש הכרח וחובה לבצע חקירה אפידמיולוגית מקיפה. במידה ועקב 

סירוב החולה להיחשף תיוצר התנגשות בין זכויות הפרט לבין השמירה על בריאות הציבור, הסוגיה תועבר 

 לבירור משפטי.

 

  ?האם יש הנחיות לחיטוי במסגרת החינוכית לאחר שהתגלה חולה מאומת 

חולה קורונה שולא רק לאחר שנודע שהיה  באופן שגרתילפי נהלי משרד הבריאות, יש לבצע חיטוי וניקוי 

 .רסמות באתר המשרדומפ לניקוי משטחים המלצות משרד הבריאות .היה במקום מאומת

 

  ?מתי יוכל מי שהתגלה כחולה מאומת לחזור למסגרת החינוכית 

 ,שעות לפחות וכן 48אם אינו תסמיני למשך  מחליםלפי נהלי משרד הבריאות, חולה מאומת יוגדר כ

  .עוקבותבדיקות מעבדה  שתיקורונה בשלילית ל התקבלה תוצאה .א

 או,

תוצאות גם אם לא התקבלו מהבדיקה החיובית הראשונה לפחות יום  30חלפו תסמיני ו-אם הוא א .ב

 . עוקבות בדיקות מעבדהשליליות בשתי 

 ניתן לבקש מהמחלים להציג אישור החלמה מהרופא המטפל. 
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  נודע לי שאחד העובדים או התלמידים אמור היה להיכנס לבידוד בעקבות חשיפה אך לא פעל כך. למי

 עלי להודיע? מה חובתי? 

לקול  בטלפוןלמען שמירה על בריאות כלל העובדים והתלמידים, יש לדווח על מקרה כזה למשרד הבריאות 

  .לשכת הבריאות עםניתן לאמת טלפונית  –. במידה ויש ספק  באופן מקוון * או5400הבריאות 

 

 המחוזיות מוקדים טלפוניים בלשכות הבריאות
 

 

 מוקד טלפוני מחוז

 ירושלים

 ה'-בימים א'
 08:00-16:00בשעות 

02-5314813 
02-5314814 

 ביום ו'
 08:00-12:00בשעות 

02-5314856 
02-5314864 

 תל אביב

 ה'-בימים א'
 08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'
 08:00-12:00בשעות 

03-5634753 
03-5684603 

 חיפה

 ה'-בימים א'
 08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'
 08:00-12:30בשעות 

04-8633140 

 
 
 
 
 
 

 

 מוקד טלפוני מחוז

 מרכז
 ה'-בימים א'

 08:00-16:00בשעות 
08-9788671 

 צפון

 ה'-בימים א'
 08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'
 08:00-12:30בשעות 

04-6462634 

 דרום

 ה'-בימים א'
 7:30-16:00בשעות 

 ביום ו'
 7:30-12:00בשעות 

08-6263511 

 אשקלון

 ה'-בימים א'
 08:00-16:00בשעות 

 ביום ו'
 08:00-14:00בשעות 

08-6745297 
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