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 י"ב בסיון, התש"פ
 2020יוני  04

254806620  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 בודלכ

 מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהבמר 

 מנהלי אגף רפואי בקופות חולים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 נהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה מ

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 

 ( COVID-19נוהל למקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש ) הנדון:
 4.6.20מעודכן ליום  -במוסד חינוכי 

 
                     

במכתבי מיום " לאחר החקירה האפידמיולוגית הראשונית פעולות לביצועבפסקה " 2מכתב זה מחליף את סעיף 

 .249002220מס' סימוכין  31.5.20

 

 הלן פירוט התהליך במקרה של תחלואה בקורונה במוסד חינוך:ל

 נפתית:/לשכת הבריאות המחוזית .1

רק לשכת הבריאות רשאית תגדיר את המגעים הנדרשים לבידוד, ומכאן גם לבדיקה. יש להדגיש, כי .1.1

 . את המגעיםלהגדיר 

לחטיבת הרגולציה לשיוך  ותעביר –כמפורט בנספח א'  –רשימת אקסל מביה"ס, של כל המגעים  תקבל.1.2

 הנבדקים לפי קופ"ח.

לרופא המחוז  תשלחלרשימות לפי קופות,  תפרידעם קבלת הרשימה המשוייכת מחטיבת הרגולציה, .1.3

 הרלוונטי. 

ם, בהם יש לבצע את הבדיקה למטופלים ברשימת תעביר לרופא המחוז של קופ"ח גם את טווח התאריכי.1.4

 .מהמגע האחרון עם החולה 4-7בין יום האקסל שנשלחה. תאריכים אלו ייקבעו 

 עם הרשות המקומית מקום בו ניתן לפתוח "דרייב אין" לטובת ביצוע הבדיקות.  תתאם.1.5
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 :חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית .2

 hani.levi@MOH.GOV.IL חני לוי, במייל:תועבר ל רשימת האקסל מלשכת הבריאות.2.1

 ., ותעביר בחזרה ללשכת הבריאותהנבדקים לקופ"חחני תשייך את  .2.2

בלילה ישוייכו  22:00מקבלת הרשימה. רשימות שיתקבלו לאחר השעה  שעות 3בתוך השיוך יתבצע .2.3

 .10:00למחרת עד השעה 

 
 הקופות: .3

לקורונה ללא צורך בפניית  PCRלו את רשימות הנבדקים מלשכת הבריאות וינפקו הפניות לבדיקת יקב.3.1

 המטופל או הגעתו למרפאה.

 יתאמו את ביצוע הבדיקות למגעים, לפי המועד שיוגדר ע"י לשכת הבריאות. .3.2

 יתאמו עם הנבדקים טלפונית את הגעתם למקום ביצוע הבדיקה, כולל וידוא דרכי ההגעה )שלא .3.3

 בתחב"צ(. 

במקרה הצורך, יתאמו הגעת צוות לביצוע בדיקה במקום שיתואם ע"י לשכת הבריאות. יש לוודא כי כמות .3.4

 הצוותים והדגימות שיגיעו תואמים את כמות הנבדקים, ויאפשרו ביצוע הבדיקות באופן מהיר ויעיל. 

 . ברשימה מרוכזת, פעם ביום לשכת הבריאותלמקרים של סירוב לבדיקה ידווחו .3.5

  פעם ביום, עד לסיום הבדיקות. יעבירו דו"ח לגבי הנדגמים ותוצאות הבדיקות, .3.6

 
 . לא תבוצע דגימה חוזרתבבתי הספר בהם כבר בוצעה דגימה, שלא במועדים הנ"ל,  .4

 
יום מהמגע האחרון עם החולה. אם אחד המגעים יפתח  14בכל מקרה, על המגעים להישאר בבידוד עד חלוף  .5

לפנות לקופת החולים לצורך ביצוע בדיקה ולהישאר בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית או סימפטומים, עליו 

נגיף הקורונה החדש( העם ) צו בריאותב, כפי שמצויין יום מהמגע האחרון )המאוחר מביניהם( 14חלוף עד 

 . הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדשוב ונות()בידוד בית והוראות ש

 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 

mailto:hani.levi@MOH.GOV.IL
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_230.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_230.doc
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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 העתק: 
 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות 
 "כ יואב קיש, סגן שר הבריאות ח 
 מר קובי צורף, עוזר שר הבריאות 
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל
 יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבסמר 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
  ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 הרפואה  חטיבת, ראש ד עזראד"ר ור
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 
 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל

 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר
 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש 

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 אחראית על הרכש הרפואי לקורונה  ד"ר אורלי ויינשטיין, 
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ
 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 

  בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון
 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

 הכלליים מנהלי בתי החולים
 גריאטריים  מנהלי בתי חולים

 מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים
 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט
 ואה קהילתית, משרד הבריאותד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפ

  ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 
 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד

  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 
 מעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאותמנהלת ה, אלה מנדלסוןפרופ' 

 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 
 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות
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 ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
 העוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגי גב' בלה אלרן,

 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות
 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית   

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 
 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום מר
 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום

 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 

 לי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרופ' יהודה כרמ
 מנכ"לי קופות חולים 

 פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית 
 , שירותי בריאות כללית ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכלליתד"ר יוסי נגה, 

 מינהל רפואה אגף קהילהשירותים רפואיים בקהילה, גב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על 
 אגף רפואה כלליתתחום בכיר שירותי חירום והצלה, מנהל מר יאיר חברוני, 

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים
      דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות" יגב' טל

 ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא
 רופאי בריאות הציבורל איגודהיו"ר פרופ' חגי לוין, 

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה
 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' שי אשכנזי, 
 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 

 דה הרפואיתיו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבד"ר אבי פרץ, 
 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית
 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר
 יאותד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבר

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור 
 מנהלי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה 

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית 

 חמ"ל מערכת הבריאות
 ם קידום בריאות במוסדות חינוך, משרד החינוך גב' אפרת לאופר, מנהלת תחו
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 נספח א'

 . EXCELלהלן הטבלה הנדרשת למילוי ושליחה, בפורמט 

 "(, בסדר המפורט בטבלה:שייכות לקופת חוליםיש להקפיד שבתיה"ס ממלאים את כל השדות )פרט לשדה "

 מספר
 רץ

ה מזה סוג
 )ת.ז./דרכון(

 טלפון כתובת חולים לקופת שייכות לידה תאריך משפחה שם רטיפ שם )צוות/תלמיד( תפקיד מזהה מספר

   ריקה תישאר זו עמודה       

          

          

          

          

          

          

 


