ט"ו בחשון ,התשפ"א
 02נובמבר 2020
418870220
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
מנכ"לי משרדי הממשלה
דוברות משרד הבריאות

הנדון :נוהל כניסת עובד חיוני לבית בו שוהה חולה או מבודד

לפי סעיף (2ה) לצו בריאות העם ( נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,תש"ף2020-
(להלן :צו בריאות העם) ,תנאי הבידוד של אדם המצוי בבידוד ,לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד ,יהיו
בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן .לפי סעיף 2ב(ב) תנאי הבידוד של חולה,
לרבות כללי היגיינה ,מגע עם החולה ,דיווח וקשר עם רופא קופת חולים ,יהיו לפי הוראות המנהל.
בהתאם לאמור ,בנוהל "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש -מעודכן ליום  -7.5.20עדכון "16
נקבע בנספחים 3א ו3-ב ,כי לא ייכנס מבקר לבית בו שוהה חולה או מבודד.
מטרת נוהל זה היא קביעת הוראות מכוח סעיפים (2ה) ו2-ב(ב) לצו בריאות העם וסעיף  20לפקודת בריאות העם,
 , 1940שיאפשרו ,על אף ההוראה האמורה ,כניסת עובד לבית שבו שוהה אדם המצוי בבידוד או חולה לטיפול
בבעיה קריטית.

 .1הגדרות:
 .1.1עובד חיוני – עובד הנדרש לטפל בבעיה קריטית.
 .1.2בעיה קריטית – בעיה אשר פוגעת בצורה משמעותית במהלך החיים התקין ,ושלא ניתן לדחות את
טיפולה לאחר תום תקופת הבידוד .לדוגמא :פיצוץ בצינור מים ,נפילת מערכת החשמל ,וכו'.
 .1.3חולה – אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל COVID-19-ושלא הוגדר כמחלים.
 .1.4מבודד – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו בריאות העם.
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 .2ככלל ,לא ייכנס אדם לבית בו שוהה מבודד או חולה.
 .3אולם ,במקרים הדורשים טיפול בבעיה קריטית ,יוכל עובד חיוני להיכנס לבית בו שוהה מבודד או חולה,
בתנאים הבאים:
 .3.1יש לפתוח ולאוורר את הבית ,באמצעות פתיחת דלתות וחלונות ,לפחות שעה לפני הגעת העובד
החיוני ועד לסיום עבודתו וצאתו מהבית.
 .3.2בזמן כניסת העובד החיוני ,ישהה המבודד/החולה בחדר נפרד וסגור ,וכן יתר בני הבית ,יישהו בחדר
נפרד מהחדר בו שוהה העובד החיוני.
 .3.3בחדר נפרד מהחדר בו שוהה העובד החיוני.
 .3.4בזמן נוכחות העובד החיוני בבית יעטו כל הנוכחים מסיכת פה אף.
 .3.5יש להשתדל להעביר תשלום באמצעים דיגיטליים ,ואם לא ניתן – באמצעות השארת התשלום
במקום מוסכם ,ולהימנע ככל הניתן מתשלום באמצעות העברה ישירה מיד ליד.

בברכה,

ד"ר שרון אלרעי-פרייס
ראש שרותי בריאות הציבור (בפועל)
העתק:
חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,שר הבריאות
חה"כ יואב קיש ,סגן שר הבריאות
פרופ' חזי (יחזקאל) לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
מר קובי צורף ,ראש מטה שר הבריאות
פרופ' רוני גמזו ,מנהל תכנית קורונה (היוצא)
פרופ' נחמן אש ,מנהל תכנית קורונה (הנכנס)
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
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גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
מר נעם ויצנר ,יועץ בכיר למנכ"ל הבריאות
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
רופאי המחוזות
עו"ד אורי שוורץ ,היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועץ המשפטי
גב' עינב שימרון -גרינבוים ,סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים
מר אייל בסון ,דובר משרד הבריאות
גב' איילת גרינבאום ,מנהלת אגף שירות
גב' טלי דהן ,מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
תא"ל ניסן דוידי ,מפקד מפקדת אלון
גב' ליאת שירן ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
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