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 כ"ג באדר, התש"פ

 2020מרץ  19
 162482320אסמכתא: 

 נא ציינו מספרנו( ,)במענה
 

  לכבוד
 מנהלי בתי חולים כלליים

 פסיכיאטרים  בתי חוליםמנהלי 
 גריאטריםבתי חולים מנהלי 

 מנכ"לי קופות החולים
 מנכ"ל הרווחה

 מנכ"ל מד"א
 מ"מ מפכ"ל משטרת ישראל

 המפקח הראשי על הימאים, ממונה רספ"ן בשע"ח –עופר טלקר 
 ראש אגף גריאטריה

      
 

 שלום רב,
 

 הנדון: הנחיות מיגון לעובדים- עדכון ליום 19.03.2020
 (זה מבטל כל הנחייה קודמת בנושאמסמך )            

 
בימים אלו, עם התפרצות נגיף הקורונה, קיימת חשיבות עליונה למיגון הצוותים הרפואיים 

אנו רואים בכם כמובילים הפועלים ימים כלילות לטיפול באוכלוסייה ומיגור נגיף הקורונה. 
  ועומדים בחזית המאבק הלאומי.

 
לל לכמשרד הבריאות רכש וימשיך לרכוש אספקת ציוד מגן בהיקפים שיאפשרו מיגון 

 הצוותים הרפואיים, במערכת הבריאות הציבורית והפרטית. 
 

עם זאת, אבקש להתייחס לצורך במיגון של אנשי צוות רפואי בכל מפגש עם מטופלים. 
ללית בשלב זה הינו בהתאם לנתונים שבידינו, שיעור התחלואה בקורונה באוכלוסייה הכ

נמוך ביותר. זאת ועוד, גם שיעור התחלואה בקרב חולים עם סימני מחלה נשימתית הוא 
אלא במצבים נמוך מאוד. לכן, אין צורך בחבישת מסיכה לצוות הרפואי בכל מגע עם מטופל, 

על הידע הקיים היום ועשויה להיות מותאמת בעתיד בהתאם זו מבוססת מלצה ה .מסוימים
 להתפתחויות.

 
ץ לו, באשר לסוג המיגון הנדרש, על פי המלצות הצוותים המקצועיים במשרד הבריאות ומחו

הכוללים מומחים למחלות זיהומיות, מניעת זיהומים ובריאות הציבור, אין צורך בשימוש 
לכלל הצוותים הרפואיים, אלא רק במצבים בהם קיים סיכון  N95במסיכות מסוג 

 לאירוסוליזציה בפעולות פולשניות.
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ורואים בו אוצר חשוב שיש לוודא שאכן נעשה  מנהלים ברמה הלאומית את ציוד המיגוןאנו 
 . נוודא שהוא מגיע אל אחרון העובדיםומושכל ובמקומות בהם הוא נדרש בו שימוש נכון

 , כי אתם הנכס שלנו. הזקוקים לו
 

הצוותים הרפואיים תהיה של מנהל המוסד הרפואי בגדרו של אחריות המיגון עם זאת, 
אגף לשעת באות ידאג לאספקה באמצעות המערך פועלים צוותים אלו, כאשר משרד הברי

 . חרום
 

 יםלצורך הפעלת מערך אשר יאפשר אספקה חיונית של אמצעי מיגון לכלל הצוותים הרפואי
נעבור מהדיווח הטלפוני השוטף לדיגיטלי ובאמצעות פרטי אנשי הקשר , אופן רציףב

 (. דוא"לשהקצתם לטובת המשימה )תעודת זהות וכתובת 
ינק הבא: בבוקר, בל 10:00י וחמישי עד השעה די שנמאת הדיווח יש למלא 

 https://govforms.gov.il/mw/forms/InventoryReporting@health.gov.il 

 
לטופס הדיווח יש לפנות לתומר  לפתוח הרשאה רשד, או שנוישנה בעיה כלשהיבמקרה 

 vtomer@amanet.co.ilכתובת דוא"ל  054-772-1538 :ורדי
 

ככל שברצונכם להיוועץ לגבי מיגון של אוכלוסיות ספציפיות, ניתן לעשות כן באמצעות 
 .NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.ilבכתובת  למרכז הארצי למניעת זיהומיםפנייה 

 
הנני מודה לכם על שיתוף הפעולה ומבקש כי תפנו אלינו להיוועצויות מקצועיות על מנת 

השונים בעת זו לצורך תפעול המערך שיאפשר יציאה  הבריאותשיהיה בידנו להגן על עובדי 
 מהירה ככל הניתן מהמצב בו אנו מצויים. 

 
 

 ,כבוד רבב

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                                        

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                      
           

 :העתק
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל תקציבים
 מר רן אדלשטיין, אגף שעת חרום

 חמ"ל אגף שעת חירום
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 ומגזרים אחרים טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה - נספח
 כלשהוא ובדים שאינם מוזכרים בטבלה זו אינם נדרשים למיגוןע

ם 
חו

ת
ת

פעילו
 

כפפו סוג מגע
 ת

מסיכה 
כירורגי

 ת

מסיכ
-Nת 

95 

מגן 
 פנים/
 משקף

מגן 
גוף 

שגרתי
1  

מגן גוף 
למצבים 
מיוחדי

 2ם

 הערות

א
מד"

צוות מד"א  
 √  √ *√ *√ √ המטפל בחולה

*מסכה בהתאם 
לסוג החולה: מצב 

מסכה  –קל 
כירורגית; מצב לא 

 N-95מסכת  –קל 
החשוד שמועבר 

    √  באמבולנס
 

 

ם
חולי

ת 
בי

 

פקיד/פקידת 
קבלה בעת קבלת 

 חולה חשוד
√ √    

לאחר קבלת חולה  
העונה על הגדרת 
מקרה חשוד, יש 
לבצע חיטוי ידיים 
ולחטא את דלפק 
הקבלה לפני קבלת 

 המטופל הבא

 3אין צורך במיגון       מאבטח בכניסה

מאבטח מלווה 
    √ √ חולה חשוד

 
 

מאבטח בעת 
אכיפת אשפוז 

 בכפייה
√ √  √  √  

חולה/חשוד בעת 
שאינו בחדר 

בעת בידוד )כולל 
 העברה(

 √    

 

 

מלווה של חולה 
חשוד לתוך חדר 

 הבידוד
√ √* √* √ √ 

יש להתיר כניסת  
מלווה רק במצבים 

הורה  'מיוחדים לדוג
המלווה ילד. אם 
המלווה לא מתלווה 
לחשוד לחדר הבידוד 

 לא נדרש כל מיגון –
*סוג מסכה על פי 

 מתאר האשפוז
צוות רפואי 

המטפל בחולה 
 4מצב "קל"

√ √  √ √ 
 

 

צוות רפואי 
המטפל בחולה 
 שאינו מוגדר קל

√  √ √  √  
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ם 
חו

ת
ת

פעילו
 

כפפו סוג מגע
 ת

מסיכה 
כירורגי

 ת

מסיכ
-Nת 

95 

מגן 
 פנים/
 משקף

מגן 
גוף 

שגרתי
1  

מגן גוף 
למצבים 
מיוחדי

 2ם

 הערות

צוות המבצע 
פעילות הכרוכה  

סיכון לשפך ב
ביולוגי ו/או 

קריעה של ציוד 
 המיגון

√  √ √  √  

צוות רפואי 
המטפל בחולה 
במחלקת בידוד 
ייעודית לחולי 

 קורונה

√  √ √  √  

צוות רפואי 
 המטפל בחולה
צוות המטפל 

בחולה עם חום 
ותסמינים 
 נשימתיים 

 √      

חולה עם חום 
ותסמינים 
 נשימתיים

 √      

רופא/ת עיניים או 
א.א.ג המטפל 

במגע הדוק עם כל 
 חולה

 √     
חוצץ על מנורת 

החריץ יכול להחליף 
 מסכה

רוקח בבית 
     √  מרקחת

רק במגע עם חולה 
 חשוד

מוביל דגימות 
       √ ארוזות

      צוות המנקה חדר

אותו מיגון כמו צוות  
)בתלות אם  רפואי

עונה על הגדרת 
 "קל" או לא(

מוביל אשפה 
ארוז )שלא מתוך 
חדר המטופל לפני 

 ניקיון(

√     

 

 

כללי
צוותי חיטוי  

מבנים, ציוד, רכב 
שהיו במגע עם 

 חולה חשוד

      

כמו צוות רפואי, לפי 
 דרגת המחלה של

כמפורט ) החולה
 (לעיל
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ם 
חו

ת
ת

פעילו
 

כפפו סוג מגע
 ת

מסיכה 
כירורגי

 ת

מסיכ
-Nת 

95 

מגן 
 פנים/
 משקף

מגן 
גוף 

שגרתי
1  

מגן גוף 
למצבים 
מיוחדי

 2ם

 הערות

ה
טר

ש
מ

 

שוטר בעת אכיפת 
בידוד/אשפוז 

של חולה  בכפייה
 או חשוד

√ √  √  √ 

מיגון מלא גם 
 בחיטוי הרכב בו

הסיעו את החולה 
 החשוד

שוטר בכל 
      משימה אחרת

 
 אין צורך במיגון

ה
היל

ק
ה ב

א
רפו

 

פקיד/פקידת 
קבלה בעת קבלת 

  מטופל
     

 

 לא נדרש מיגון

 לא נדרש מיגון       מאבטח בכניסה

צוות רפואי 
המטפל בקהילה 

במטופל ללא חום 
או סימנים 

נשימתיים ושאינו 
מבודד בית או 

 מאובחן  חולה

 לא נדרש מיגון      

מטופל המגיע 
למרפאה בקהילה 

עם חום 
ותסמינים 

ושאינו  נשימתיים
מבודד בית או 
 חולה מאובחן

 √      

מבודד כל 
חולה בית/

 בעת  מאובחן 
 ביקורו במרפאה

  בקהילה

 √    

 

 

מלווה של כל 
מבודד בית/חולה 

בעת ליווי  מאובחן
 למרפאה

 √*    

יש להתיר כניסת  
רק למרפאה מלווה 

במצבים מיוחדים 
הורה המלווה  'לדוג
 ילד. 

 
צוות רפואי 

מבודד המטפל ב
חולה בית או 

מרפאה ב  מאובחן
 קהילהב

√ √  √ √   
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ם 
חו

ת
ת

פעילו
 

כפפו סוג מגע
 ת

מסיכה 
כירורגי

 ת

מסיכ
-Nת 

95 

מגן 
 פנים/
 משקף

מגן 
גוף 

שגרתי
1  

מגן גוף 
למצבים 
מיוחדי

 2ם

 הערות

צוות רפואי 
המטפל בקהילה 

מאובחן בחולה 
 או מבודד בית
 באינהלציה

√  √ √ √ 

 

 במידה וניתן לבצע
עם  אינהלציה 
SPACER   ניתן

להסתפק במסיכה 
 כירורגית

צוות רפואי 
המטפל במונשם 

שאינו חולה  בית
  מאובחן

 √      

רופא/ת עיניים או 
א.א.ג המטפל 

במגע הדוק עם כל 
 חולה

 √     
חוצץ על מנורת 

החריץ יכול להחליף 
 מסכה

רופא שיניים 
 בקהילה

לטיפול דחוף למי 
שאינו עם מחלת 
חום או תסמינים 

נשימתיים או 
מבודד בית  או 

 מאובחןחולה 

 √  √   

מקרים שאינם 
עונים 

לקריטריונים 
יטופלו בבי"ח על 

 פי נוהל ייעודי. 

רוקח בבית 
 לא נדרש מיגון       מרקחת

מוביל דגימות 
       √ ארוזות

נקיון צוות 
 במרפאה

     
אותו מיגון נדרש ל 

צוות רפואי הכמו 
 שטיפל באותו חדר

 פסולתמוביל 
     √ מהמרפאה הארוז

 
 

   רגיל )כחול(.בידוד חלוק -1

 חלוק מוגן מים וכיסוי ראש, או סרבל-2

גוף למצבים מיוחדים, שיוכל ערכת מיגון מלא, כולל מגן עם בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח -3
  .המאבטח ללבוש

 במהירות בעת הצורך.
 .נחשב חולה שאינו זקוק לתמיכה נשימתית )כולל חמצן( קללצורך מיגון, חולה במצב -4
 

  . COVID  19  מ: מטופל שאובחן כסובל-*חולה
כי במקרה בו איש הצוות הרפואי והמטופל עטו מסיכה כירורגית ובדיעבד הסתבר ככלל, **

, בכפוף להפעלת שיקול דעת פרטני הנוגע מדובר בחולה, לא יידרש איש הצוות לבידוד
 לנסיבות המקרה.
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