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 עדכון קריטריונים בריאותיים להגדרת אזור מוגבל ככלי למניעת התפשטות קורונה הנדון: 

             
 267846320מס'  17.6.20חוות דעת אפידמיולוגית הכרזת "אזור מוגבל מיום  סימוכין:               

                                  עדכון  חוות דעת אפידמיולוגית לנושא הצורך בנקיטת אמצעים נוספים באזור מוגבל 
 252593020מס'  3.6.20גיף קורונה החדש מיום להתמודדות עם התפשטות נ                                 
                               26.4.20פרמטרים להגדרת ישוב כנמצא בסיכון בריאותי להתפשטות מגיפת קורונה מיום                       
 214346520מס'                                  

                              176121920מס'  2.4.2020 עת מיוםחוות הד 
 
 
 
 
 

 רקע .1

אחד הכלים העיקריים להתמודדות דיפרנציאלית עם מגפת הקורונה הוא הגבלות תנועה מחמירות על 

אזור עם תחלואה גבוהה. במהלך המגיפה נעשו מס' פעולות סגר דיפרנציאלי על ישובים עם תחלואה 

 בידוד האזורהיו  שילוב של  ופן משמעותי יותרבא הורדת תחלואהאשר הביאו לגבוהה. פעולות הסגר 

)אין יציאה או כניסה ליישוב למעט עובדים חיוניים(  עם סגר פנימי )הגבלות תנועה בתוך היישוב(. 

הן בתוך היישוב והן מחוצה לו לאזורים עם תחלואה  –מטרת השילוב הוא להפחית תחלואה כוללת 

 ותר התועלת גבוהה יותר.ככל שמשך הפעולות משמעותי ינמוכה יותר.  

 

 סיוע ליישוב טרום כניסה לאזור מוגבל  .2

בחינה של הצורך בתגבור הרשות באמצעות פרויקט פיקוד העורף יבצע טרם הכרזת אזור מוגבל  .א

"אנשי חיל" )מארזי מזון, העסקת כוח אדם, ותקציב הסברה מקומי( במטרה לסייע במאמצי 

 הרשות לצמצם  את היקפי התחלואה.

התאמה של תוכנית יבצע פיקוד העורף בהנחיית משרד הבריאות הערכות מאזור מוגבל כחלק ל .ב

 הדיגום על מנת לאפשר כמות גדולה של נבדקים מהרשות עליה הוטל האזור המוגבל. 
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 קריטריונים לכניסה לאזור מוגבל  .3

 :, להלן "האזור"תושבים( 200,000יישובים / רובעים בערים גדולות )מעל 

ימים ברצף  3, במשך האחרונים( ימים 7-ציוני הרמזור ב כממוצע נע של)מעלה ו 7 ומיי ציון רמזור

 .לפחות בשבוע אחרון

ישובים שתרומתם  10-במידה וכמות היישובים העומדים בקריטריון הנ"ל תהיה גבוהה, ייבחרו כ

 לתחלואה במדינה היא הגבוהה ביותר מבחינת כמות החולים החדשים.

לשם אזור העומדים בקריטריונים לאזור מוגבל תבוצע בדיקה מעמיקה של הלאחר סינון הישובים 

או על חלק מוגדר מתוכו על בסיס השיקולים  אזורקבלת החלטה האם הצעדים שיינקטו יהיו על כלל ה

הבאים: שיעור תחלואה, מספר חולים, קצב הכפלה, מפות חום )פיזור התחלואה בעיר( ושיקולים 

 נוספים לאחר שיחה עם גורמי שטח.

רם ההכרזה תיערך היוועצות עם ראש הרשות המקומית הרלבנטית, שבה יימסרו לו נתוני התחלואה ט

טריונים המפורטים לעיל וכן ההגבלות הנשקלות בקשר לאזור )או חלק ממנו(. ביישוב בהתאם לקרי

תינתן לראש הרשות האפשרות להציג את עמדתו ביחס לעצם ההכרזה, לשטח שלגביו תחול ההכרזה, 

ההגבלות הנשקלות באזור המוגבל או כל עניין רלבנטי אחר כפי שיימצא ראש הרשות לנכון. כמו כן 

ל האפשרות העומדת לו להציג את עמדתו בכתב בפני וועדת השרים לעניין אזור יעודכן ראש הרשות ע

 מוגבל. 

 אופן ההגבלה  .4

במצב של אזור מוגבל היא של משטרת ישראל )צירים, תנועה, כניסות ויציאות, לאכיפה האחריות 

זור את אלמשטרה מפות תחלואה בכדי להגדיר אכיפה(. במידה ומדובר בשכונות משרד הבריאות יספק 

 .  ומניעת התנועה הסגר

 ההגבלות שיחולו על שטח מוגבל  .5

 ככלל יחולו באזור מוגבל המגבלות העיקריות הבאות:

 למעט עסקים חיוניים כקבוע בחוק.סגירת כל העסקים  –סגר מלא  .א

 יציאה מהבית כקבוע בחוק.  מחמירות על תומגבל .ב

 .בחוץ( 20בפנים  10הגבלת התקהלות של אזור אדום ) .ג

ולמעט מסגרות מיוחדות )חינוך מיוחד, מסגרות לנוער  ערכת החינוך )כולל גנים(סגירת מ .ד

 בסיכון וכו'(. 

 .במקרים החריגים הקבועים בחוקרק  תנועהעם אפשרות  מניעת כניסה ויציאה .ה
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הכרזה על אזור מוגבל תעשה ע"י ועדת שרים לאזורים מוגבלים כולל שטח האזור והמגבלות שיחולו 

  הנתונים והנסיבות הייחודיות לאזור. עליו לאחר בחינת 

 הסיוע לאזור מוגבל: .6

 .(2סה לאזור מוגבל )כמפורט בסעיף בנוסף לסיוע שניתן עוד טרום הכני

 

 קריטריונים ליציאה מהגדרת אזור מוגבל  .7

בהינתן שבשלושת הימים הנ"ל שיעור הבדיקות ביישוב  7 -של ציון רמזור מתחת ל ברצףימים  3

ות ביישוב ימים שבהם שיעור הבדיקת מושכלת לגבי רמת התחלואה ביישוב. קבלת החלטומאפשר 

החלטה מושכלת על מצב התחלואה לא ייספרו למניין הימים המגדירים נמוך ואינו מאפשר קבלת 

 הוצאה מאזור מוגבל.   

 ביטול ההכרזה על אזור מוגבל תיעשה סמוך ככל הניתן למועד שבו כשהקריטריונים מאפשרים זאת.  

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 על(ו)בפ ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 
 


