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מניעה
פעולות נדרשות:
.1

הסברה על צעדי מניעה:

.2

הקפדה על בידוד אפקטיבי של חשופים
א .זיהוי חבי בידוד:
ב .הנחיה והקפדה על בידוד אפקטיבי בבית
ג .הוצאה לבידוד במתחם במידה ובבית אין אפשרות לבידוד אפקטיבי – באחריות משרד הפנים

.3
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מניעת התקהלויות וציות להנחיות
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הסברה על צעדי מניעה
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מידע מאתר האינטרנט של משרד הבריאות בערבית

.2

ערוץ הטלגרם של משרד הבריאות

.3

חומרי הסברה בערבית

.4

דוגמא אישית של מנהיגי הקהילה ואנשי הדת

.5

שימוש במנגנוני הפצת המידע מקומיים של הרשות על מנת להעביר לתושבים את ההנחיות
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פרסום מידע לתושבים :על מספר החולים בישוב ,על מסלולי חשיפה וכיצד הרשות דואגת להם ומה

נעשה עבורם – מידע על מספר החולים בישוב ניתן לקבל ישירות ממשרד הבריאות ,מסלולי חשיפה
ידועים בישוב מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות
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הנחיות לבידוד ביתי
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מידע על מי חייב בידוד
מי צריך להיכנס לבידוד בית? – בלינק הזה
ישנם שלושה מקורות מידע על חבי הבידוד ברשות:

.1

דיווחים עצמאים של אנשים באתר משרד הבריאות – מועברים לראש הרשות כנגד מילוי
טופס זה

.2

חקירה אפידימיולוגית – מגעים צמודים של האדם נרשמים בדו"ח ,האנשים מקבלים הודעה

כי עליהם להיכנס לבידוד – לא מועברים לרשות.
.3

איכונים של טלפונים של אנשים שהיו בסביבת חולים ,האנשים מקבלים הודעת  SMSכי
עליהם להיכנס לבידוד – לא מועברים לרשות

על תפקיד הרשות :כיוון שחלק מהמידע אודות החייבים בבידוד אינו ניתן למסירה לרשות המקומית
(ברמה השמית -פרטנית) ,יש ערך רב בהסברה ועדוד לכך שאנשים ירשמו באתר משרד הבריאות
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הקפדה על בידוד אפקטיבי
.1

עידוד התושבים לדווח על עצמם כמבודדים באתר משרד הבריאות בלינק הזה (יש לזכור שמדובר בחובה חוקית)

.2

זיהוי של הרשות את משפחות והאנשים שתנאי המחייה שלהם אינם מאפשרים בידוד אפקטיבי  -האחריות על
פינוי מבודדים שאין ביכולתם להקפיד על בידוד אפקטיבי היא של הרשות המקומית בסיוע משרד הפנים.
בהתאם לנוהל משרד הבריאות בנושא מתחמי הבידוד ,זיהוי תושבים שיש לפנותם למתקני בידוד היא באחרות
הרשות המקומית.

.3

הרשות ,בתיאום מול משרד הפנים יכולות להקים מתחמים לבידוד בתוך הרשות .קיימים מספר מתחמי בידוד
ברחבי הארץ.

.4

סיוע למבודדים הזקוקים לכך על ידי מתן חבילות מזון ,חומרי חיטוי ,ציוד הפגה ותמיכה רגשית – באחריות
הרשות המקומית ,ניתן ומומלץ להסתייע בארגוני חברה אזרחית (פרטים של רכז מתנדבים ביישוב בטבלה
בסוף)

.5
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חשוב לזכור – כלל בני הבית של חולה חייבים בבידוד ויש ליצור איתם קשר ולסייע להם
מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

מי צריך להיבדק?
בדיקה במרפאת קופת החולים
 פניה לרופא המשפחה והחלטה של רופא המשפחה על פי
הקריטריונים של קופות החולים על הפניית האדם לבדיקה
באחת ממרפאות קופת החולים שהוכשרו לקחת בדיקות או
באמצעות מד"א.

פנייה עצמית למד"א
על אדם העונה על הקריטריונים המתפרסמים על ידי
משרד הבריאות לפנות למוקד מד"א בטלפון 101
הנחיות הבדיקה נקבעות על ידי משרד הבריאות
ומשתנות לפי הערכות מקצועיות.

טבלת הקריטריונים לבדיקה בשקף הבא
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מי צריך להיבדק? -פירוט הקריטריונים13/4/20 ,
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התערבות ובלימה של התפרצות
פעולות נדרשות:

.1

הוצאת חולים למלונות
.1

כלל ,השאיפה היא לטפל בחולים הקלים בקהילה על מנת להשאיר את בתי
החולים לחולים הקשים.

.2
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.2

ברירת המחדל היא הוצאתם של החולים הקלים למלונות.

.3

ישנם מצבים בהם החולים יכולים להישאר בבתיהם.

במקרה של תחלואה גבוהה ,הקמת חפ"ק ישובי
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המצב כיום

אי עמידה בקריטריונים

(באדום המלצות ליישום)

פנייה לרופא משפחה\מד"א
עמידה בקריטריונים

תושב

קופ"ח

דיווח לתושב

תשובה חיובית
הערכה קלינית
ראשונית

תאום קופ"ח –
רשות והערכת
קיום תנאים לבידוד
ביתי
בידוד חולה ביתי \ קהילתי

מ.
בריאות

מצב קל

תאום קופ"ח – פקע"ר

חיוב פינוי
תאום קופ"ח  -מד"א

פינוי בית
מלון

מח' רווחה
ברשות

פינוי לטיפול
רפואי

פקע"ר
העברת למח' רווחה ברשות
מקומית
יצירת קשר תושב ומשפחתו
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בידוד בני הבית  14יום
ואספקת צרכי משפחה

תאום קופ"ח – רשות
ויידוע משפחה על העברת מידע

מד"א

אי טיפול

בדיקת קופ"ח במרפאה
ייעודית \ מתחם בדיקות

תשובה לחמ"ל קופ"ח

דיווח למשרד הבריאות

אי בדיקה

מצבים בהם אין אפשרות להפנות חולה לטיפול בית:
מתוך נוהל של חטיבת הרפואה :אשפוז וטיפול חולי קורנה
מאומתים  10.04.20גרסה 3

 בהיבט הפסיכוסוציאלי:
 חסר בית או ערירי;
 ללא תמיכה משפחתית מספקת;
 סובל ממצב נפשי או מהנמכה קוגניטיבית ללא מסגרת המאפשרת השגחה;
 לא נראה כי יוכל לקיים תקשורת רציפה ואמינה עם קופת החולים.
 בידוד החולה בביתו עלול לסכן אחרים בהדבקה:
 נראה כי לא מתקיימים תנאים המאפשרים את בידודו בבית) למשל ,מצב בו החולה
מתגורר עם אנשים רבים ללא אפשרות מעשית לבידוד(
 יש בן בית העלול להיות בעל סיכון מוגבר לתחלואה או אישה בהריון.
 קיים חשש כי אין בכוונת החולה להקפיד על הנחיות הבידוד.
 בכל הנ"ל ,יש להפנות את החולה לטיפול בבית מלון או באשפוז.
12

תחומי אחריות
תחום האחריות

גוף

הפנייה לבדיקה במרפאת הקופה

קופת החולים

העברת מידע פרטני על חולים/מבודדים בישוב
ולרשות המקומית

משרד הבריאות

העברה ישירה דרך מערכות מידע ממוחשבות בכפוף
למילוי טופס העברת מידע לרשות

הודעה לחולה על תוצאה חיובית

קופת החולים

יש לשאוף כי במקרה של קשר טוב בין מרפאת האם
לאדם נציג המרפאה המוכר לחולה יהיה בשיחה

החלטה על המשך טיפול

קופת החולים

יש לבצע הערכה של מצבו של האדם בעדיפות על ידי
גורם מוכר לאדם.

תיאום פינוי למלון

פיקוד העורף\רשות
מקומית

יש להעביר לפיקוד העורף את הצרכים – כולל רגישות
תרבותית

שינוע מבית המגורים למלון והשיבוץ למלון

פיקוד העורף

קופת החולים מעבירה את הפרטים לפיקוד העורף.
פיקוד העורף מבין את הצרכים הייחודיים של נשים במגזר
הערבי ויפעל לשבץ את הנשים באגף\קומה נפרדת על
מנת לאפשר פרטיות ונוחות בהתאם להעברת המידע
מקופת החולים

המשך מעקב רפואי בבית או בבית המלון

קופת החולים

דאגה למשפחתו של החולה הנכנסת לבידוד

רשות מקומית
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דגשים

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

פרטי קשר של גורמים רלוונטים לרשות
גוף

תפקיד

קופת חולים
כללית

רופא מחוזי\נפתי

קופת חולים
כללית

איש קשר לרשות

רשות מקומית

מנהל מחלקת
רווחה

רשות מקומית

ממונה חירום

רשות מקומית

רכז מתנדבים

פיקוד העורף

מפקד
אזור\יקל"ר

משרד הפנים
לשכת הבריאות
המחוזית -
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אחראי מל"ח

שם

טלפון

מייל

מחוז

רשימת המלונות לחולים נכון ל16/04/20
מיקום

שם מלון

 Jerusalem goldירושלים
דן ירושלים

ירושלים

דן פנורמה

תל אביב

הרליגטון

אשקלון

יערים

מעלה החמישה
ליד חוף דוגית
בכנרת

לביא

קיבוץ לביא

ניר עציון

ניר עציון

סי אוף גליליי

מגדל

עץ הזית

ירושלים

פרימה פאלאס

ירושלים

פרימה פארק

ירושלים

כינר
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