מבוא ועדכונים -נגיף הקורונה החדש
16.03.2020

חל איסור להעביר  /למסור מסמך זה מחוץ לרשימת
התפוצה ללא אישור בכתב ממנהל אגף ביטחון
חירום מידע וסייבר

?Want big impact

רקע -נגיף הקורונה החדש

• ככל הנראה מקורו בבעלי חיים  -בדיווח ראשוני המקרים יוחסו
לעובדים ומבקרים בשוק מאכלי ים ועופות בעיר ווהאן ,מחוז חוביי,
במרכז סין
• ב 31.12.2019-הכריז ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום עולמי

בשל התפרצות נגיף הקורונה.
• המל"ל הוגדר ע"י רה"מ כמוביל ומתכלל את פעילות כלל
המשרדים והגופים בנושא.
• משרד הבריאות מוביל את הפן המקצועי ברמה הלאומית.
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?Want big impact

נתונים בסיסיים -נגיף הקורונה החדש
• זמן דגירה :בממוצע  6-5ימים ,טווח של  14-2יום
• דרכי ההעברה:
טיפתי (התזת רוק ,שיעול ,התעטשות ללא כיסוי דרכי הנשימה)
מגע עם עור וריריות (עיניים)
• מי יכול להדביק?

אדם שנדבק בנגיף (גם אם טרם אומת) עם או ללא סימנים קליניים
כושר הדבקה דומה לזה של שפעת

3

?Want big impact

נתונים בסיסיים -נגיף הקורונה החדש
סימנים קליניים
חום (לרוב מעל  38מעלות)עם שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי
אחר .במעט מקרים הופיעו גם כאבי בטן.
חומרת הסימנים יתכן ואדם הנושא את הנגיף יהיה ללא סימנים.
רב החולים (כ )%80-הם חולים קלים.

רק לכ %20-מהחולים יש סיבוכים – דלקת ריאות קשה.
• טיפול :אין טיפול ייחודי – תמיכתי בלבד
• חיסון :אין כעת
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?Want big impact

בדיקה לגילוי הנגיף
• היכן ומי מבצע את הבדיקה?

בקהילה :על ידי פרמדיק ממד"א המגיע לבית האדם בבידוד.
בביה"ח :מתבצעת הבדיקה במח' לרפואה דחופה.
• שיטת הפנייה
פניה :למוקד קורונה ייעודי של מד"א 101
לביצוע הבדיקה :על ידי מד"א בבית המבודד
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עדכון

?Want big impact
מצב יומי

המצב בעולם
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המצב בישראל

מקרי תחלואה מאומתים
עד כה

169,600

מקרים פעילים

85,316

מצב קל 93%

79,395

מצב קשה 7%

5,921

מקרי מוות

6,518

החלמה מלאה

77,776

סך בידודי בית כיום

חולים מאומתים
פטירה
החלמה מלאה

לאתר משרד הבריאות

49,073

250
0
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?Want big impact

התפשטות הנגיף ברחבי העולם
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?Want big impact

נתוני תמותה עולמיים ()16.3.2020
 .1לרוב ,תמותה מהנגיף נגרמת במקביל לליווי של היסטוריה רפואית
 .2על פי נתונים ראשונים :תמותה עקב המחלה נגרמת באוכלוסיות הגיל
המבוגרות יותר
מחלת רקע

שיעור תמותה

מחלת לב כלי דם

10.5%

סוכרת

7.3%

+80

מחלת ריאות

6.3%

70-79

8.0%

60-69

3.6%

50-59

1.3%

40-49

0.4%

30-39

0.2%

20-29

0.2%

10-19

0.2%

0-9

no fatalities

כרונית
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יתר לחץ דם

6.0%

סרטן

5.6%

ללא מחלת רקע

0.9%

גיל

שיעור תמותה
(וודאי עקב
הנגיף)
21.9%

שיעור תמותה

14.8%

Want big impact?

גרף מגמה עולמי
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הנגיףWant big
?impact
התפשטות

הגורמים העיקריים
למקדמי ההדבקה
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Want big impact?

הנחיות עדכניות
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הבריאות
משרד
של
הכלה
צעדי
?Want big impact
להתגוננות בפני התפשטות נגיף הקורונה
 .1המלצה לבני  60ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב ,סכרת ,יתר לחץ דם ,
מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני ,להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד
בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים כחולים.
 .2יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות לקשישים .במידה שיש צורך במלווה ,יש
להסתפק במלווה אחד.
 .3להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.
 .4חל איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה

 .5חל איסור כל התכנסויות מעל  10אנשים
 .6משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבורית.
 .7יש להימנע מנסיעה של יותר מ 2-ברכב
 .8תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד  10אנשים כל אחת ,תוך שמירת מרחק של 2
מטרים בן אדם לאדם ולא יותר מ 2-קבוצות בו זמנית.
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הבריאות
משרד
של
הכלה
צעדי
?Want big impact
להתגוננות בפני התפשטות נגיף הקורונה
מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל.
לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות
בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים.
ייסגרו:

▪ קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת ,מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
▪ דיסקוטקים ,ברים ,פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל
שיספקו מזון שלא לצריכה במקום) ,אולמות אירועים
▪ חדרי כושר ובריכות שחיה ,פארקי מים ,גן חיות ,ספארי ,פינות חי ,מקומות לעריכת מופעים
וירידים ,מתקני שעשועים ולונה פארק
▪ בתי קולנוע ,תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים ,רכבל ,אתרי מורשת
▪ עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם

▪ מקוואות (גברים) ,בית מרחץ
▪ כלי שיט ציבורי
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הקרובהWant big
התקופה?impact

• תקופת השפעת הנגיף
• הערכות
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