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נגיף הקורונה החדש
COVID-19

...ההתחלה

ח ובבני אדם"שייך למשפחת נגיפים הגורמים למחלות בבע•

2003-בSARS-דומה בהרכבו הגנטי לנגיף שגרם ל•

בדיווח ראשוני המקרים יוחסו לעובדים ומבקרים בשוק  -ככל הנראה מקורו בבעלי חיים  •

(31.12-נסגר ב)מאכלי ים ועופות בעיר 

,  חוביימחוז , ווהאןבודד כגורם לצבר תחלואה בדלקת ריאות בעיר 2019באמצע דצמבר •

במרכז סין

--ב• ושם   COVID-19ע קבע רשמית שהמחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה "אב 11.2.2020

SARS-CoV-2הנגיף הינו 



?מה אנחנו יודעים על הנגיף

COVID-19:שם

יום 2-14טווח של , ימים5-6בממוצע זמן דגירה

מגע עם עור וריריות  , (התעטשות ללא כיסוי דרכי הנשימה, שיעול, התזת רוק)טיפתי דרכי ההעברה

(עיניים)

עם או ללא סימנים קליניים, (גם אם טרם אומת)שנדבק בנגיף אדם?דביקיכול להמי

דומה לזה של שפעתכושר הדבקה

שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד ברב המקרים עם ( מעלות38מעל )חוםקלינייםסימנים

.במעט מקרים הופיעו גם כאבי בטן. אחר

. הם חולים קלים( 80%-כ)רב החולים . ואדם הנושא את הנגיף יהיה ללא סימניםיתכןהסימניםחומרת
.דלקת ריאות קשה–מהחולים יש סיבוכים 20%-רק לכ

תמיכתי בלבד–אין טיפול ייחודי טיפול 

אין כעתחיסון
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בדיקה לגילוי הנגיף

הבדיקה מבוצעת . אפליקטור)והאף באמצעות מטוש נטילת דגימה מהלועאופן הבדיקה

(.  בשיבאלוירולוגיהבמעבדה מרכזית 
.שעות8-בממוצע כ–זמן לקבלת תשובה 

מעלות או שיעול או קושי בנשימה או  38אדם עם חום מעל : מקרה חשוד?(הגדרת מקרה)מי זקוק לבדיקה 

דרום  , סינגפור, יפן, תאילנד, הונג קונג, סיןשהה באשר תסמין נשימתי חד אחר

ל כולל"הנ. הימים טרם הופעת התסמינים14במהלך מקאו או איטליה, קוראה

,יפן ודרום קוריאה, גם טיסות מעבר דרך איטליה

מעלות צלסיוס או תסמינים נשימתיים חדים אצל 38חום מעל ": מגע הדוק"או
.COVID 19אדם ששהה במגע הדוק עם מקרה מאומת של 

א המגיע לבית הדם שנמצא "מתבצעת הבדיקה על ידי פרמדיק ממד, בקהילה?ומי מבצע את הבדיקההיכן

.בבידוד

.לרפואה דחופה'מתבצעת הבדיקה במח, ח"בביה

רופא מחוזי  ?ביצוע הבדיקהמי יכול לאשר

אישור רופא מחוזי  –תשאול –( 101)א "פניה למוקד קורונה ייעודי של מדשיטת הפנייה
א בבית המבודד"ביצוע הבדיקה על ידי מד–לביצוע הבדיקה 
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1/3/2020-מעודכן ל-נתוני תחלואה 

:  מהם, עד כהמקרים מאומתים בעולם87,000כמעט 

.  בווהאןרובם במחוז חוביי לרבות , בסין80,000-כ–

מסיבוכי המחלהמקרי מוות בעולם 2979–

אלף חולים42מעל : החלימו מהנגיף–

:מהם, אלף איש42-כ: חולים עדיין–

(34000)מהמקרים במצב קל 82%•

(7568)במצב קשה 18%•

•https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402

נתונים רשמיים ניתן למצוא באתר ארגון הבריאות העולמי•

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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https://www.worldometers.info/coronavirus/

גיל **שיעור תמותה

80+ 14.8%

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 years old no fatalities

מחלת רקע *שיעור תמותה

לב כלי דםמחלת 10.5%

סוכרת 7.3%

מחלת ריאות  

כרונית

6.3%

לחץ דםיתר 6.0%

סרטן 5.6%

מחלת רקעללא 0.9%

מדינות בעולם60הנגיף מצוי במעל 

סיכויי התמותה לנדבקים בנגיף * 

.ללא מחלת רקע/עם

סיכויי התמותה לנדבקים בנגיף ** 

בקבוצת הגיל

,  גיאורגיה, אסטוניה, פינלנד, דנמרק)אירופה: מקרי קורונה1-3מדינות בהן 

,  איסלנד, אירלנד, בלארוס, מקדוניה, לטביה, מרינו הולנד-סאן, רומניה

, (ניגריה, יר'אלג)אפריקה, (אן'אזרבאיג, אפגניסטן, קטאר)אסיה( לוקסמבורג

.ניו זילנד( אקואדור, ברזיל)אמריקה

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

New
Deaths

Active
Cases

Total
Recovered

Serious,
Critical

China 79,826 +575 2,870 +35 35,131 41,825 7,365

S. Korea 3,526 +376 17 3,479 30 10

Italy 1,128 29 1,049 50 105

Diamond 
Princess

705 6 689 10 36

Iran 593 43 427 123

Japan 241 6 +1 203 32 19

Singapore 102 30 72 7

France 100 2 86 12 8

Hong Kong 95 2 63 30 6

Germany 79 63 16 2

USA 69 +1 1 61 7 1

Spain 58 56 2 2

Kuwait 45 45

Thailand 42 14 28 2

Bahrain 41 41

Taiwan 39 1 33 5 1

Australia 25 1 +1 9 15

Malaysia 25 3 22

U.K. 23 15 8

U.A.E. 21 16 5 2

Canada 20 16 4

Switzerland 19 19

Norway 15 15

Iraq 13 13

Sweden 13 13

Austria 10 10

Macao 10 4 6

Greece 7 7

Israel 7 6 1

Lebanon 7 7

Netherlands 7 7

Croatia 6 6

Oman 6 5 1

Mexico 4 4

Pakistan 4 4

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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מצב בישראל

5939כ"בית סהבידודי

5290בפועלבידודים

34שהחלו היוםבידודים

24108פניות למוקד בנושא קורונה

1474מוקד קורונה–א "פניות למד

1427בדיקות לאיתור הנגיף עד כהמספר

7מספר מקרי קורונה מאומתים



מדיניות משרד הבריאות

משרד הבריאות  , במקביל
מוביל היערכות לאומית  

,  קרי, "הכלה"למצב של 
מניעת הדבקה מקומית  

SARS-CoV-2-ב

בשלב זה מדיניות משרד  
כלומר  , "מניעה"הבריאות היא 

הפחתת הסיכון להגעת חולה  

.לישראל



פעולות משרד הבריאות
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הפצת מידע

אתר משרד •
הבריאות

הודעות דובר•

פייסבוק•

טלגרם•

קול "מוקד •
" הבריאות

5400*

הדרכות לגופים •
פנים וחוץ  
משרדיים

חקיקה והנחיות

עדכון פקודת  •
בריאות העם 

1940

עדכון הנחיות  •
בידוד –וחוזרים 

מעברים , בית

הנחיות היערכות   •
בדיקה וטיפול 

קהילה

הנחיות היערכות   •
בדיקה וטיפול 

ח"בתי

ניטור ומעקב

ניטור מצב עולמי•

ניטור מצב  •
בישראל

חיתוך מצב יומי•

פ עם "קשר ושת•
גורמים אזוריים

פ בין  "עדכון ושת•
ארגוני בישראל

פעולות היערכות

היערכות בתי 
חולים כלליים

–היערכות קהילה 
, קופות חולים

לשכות בריאות



חוקים והנחיות

(.הודעה על מחלה מדבקת מסכנת)1940, עדכון פקודת בריאות העם1.

'  י מש"יום לחוזרים מרשימת המדינות שהוגדרו ע14צו בידוד בית למשך 2.

.הבריאות

תעודת מחלה עבור השוהים בבידוד בית3.

פרסום הנחיות מקצועיות לביצוע בדיקות לאיתור הקורונה4.

להתמודדות  ( אשפוז וקהילה)הבריאות ' פרסום הנחיות מקצועיות לצוותי מע5.

עם חולי קורונה

הממשלה וגופים אחרים בנושא מדיניות הכלה וניטור  ' פעולות תיאום עם מש6.
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י החוזרים ממדינות  "עיכוב הדבקה ע
COVID-19עם ריבוי מקרי 

הימים האחרונים  14-מי שהיה במדינות המפורטות ב

צריך לפעול לפי הוראות  , ומפתח תסמינים של מחלה

(כמפורט באתר)ר"משהב

אוסטרליה1.

טאיוואן2.

מדינות אשר כל החוזר מהם באופן ישיר  

:יום14חייב על פי צו בבידוד בית ל 

סין1.

דרום קוריאה2.

תאילנד3.

יפן4.

סינגפור5.

הונג קונג6.

מקאו7.

איטליה8.
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הפצת מידע

דרכי הפצה

הודעות דובר לתקשורת ולרשתות החברתיות  •

הבריאות' אתר מש•

עלוני מידע לחוזרים מהמדינות שברשימה•

ג"מודעות בנתב•

ל המתריע על  "הודעת מסרון לכל תושב החוזר מחו•

הצורך בבידוד בית לכל מי ששב ממדינה ברשימה

למי

:אזרחים ותיירים–לציבור הרחב 

ל  "שוהים בחו/הנחיות ליוצאים1.

בידוד בית–הנחיות לחוזרים מהמדינות שברשימה 2.

איגרת לעובדי מעברי הגבולות3.

"ניוזפייק"והזמת שמועות 4.

, תיירות, חוץ, פנים, בטחון פנים)משרדי ממשלה •

ורשויות מקומיות( חינוך ועוד

פיקוד העורף•

לשכות הבריאות •

בתי חולים כלליים•

קופות החולים•
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ועלוני  רולאפים

מידע של           

הבריאות' מש
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הודעה חשובה ממשרד הבריאות  

,  יפן, סינגפור, תאילנד, אם היית בסין*
-מקאו וטאיוון, הונג קונג, דרום קוריאה

ויש לך חום או שיעול או תסמין נשימתי  

א  "לעמדת מדמיידי /אנא גש-אחר 
.באולם הטרנזיט

, הונג קונג, תאילנד, אם היית בסין** 
: ימים האחרונים 14-ב-סינגפור או מקאו 

14בבית בבידוד למשך להשארעליך 
.  ימים מאז שעזבת את המקום

חובת הבידוד לא חלה על נוסעים שהיו  )
למעט אם , קונקשןביעדים אלה בטיסת 

(.  היה בסיןהקונקשן

מוקד משרד הבריאות : לפרטים נוספים
או באתר  * 5400

https://govextra.gov.il/ministry-of-

health/corona/corona-virus/

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/


ניטור ומעקב

ניטור מצב הקורונה בעולם ובישראל לזיהוי מגמות תחלואה1.

(טופס דיווח עצמי)מעקב וניטור אנשים הנמצאים בבידוד בית 2.

ניטור מספר בדיקות מעבדתיות  3.

ניטור מספר נדבקים4.

ניטור ומעקב אחר נוכחות ומצבם תיירים ממדינות שברשימה הנמצאים בארץ5.

תיירים מדרום  ' לדוג)ניטור אירועים וביצוע חקירה אפידמיולוגית בחשש לחשיפה 6.

(קוריאה
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פעולות היערכות

הבריאות' מע

הנחיות להיערכות ותרגול בתי חולים  •

כלליים

היערכות מרפאות בקהילה•

קליטת הנוסעים מספינת הקורונה  : שיבא•

לבידוד וטיפול בשני חולים

כללי

ג"נתב, מעברי גבול•

תיאום עם משרדי ממשלה •

תרגול ומתן מנה ראשונית של  , הדרכה•

ציוד מיגון
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פעילות האגף לשעת חירום
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הפצת מידע  

מדוברות המשרד

הדרכות לגופים פנים  •
:וחוץ משרדיים

ח"צוותי בתי•

משרדי ממשלה•

משטרת ישראל•

ס"שב•

מעברי גבול•

ר"פקע•

ח  "ממוני שע•
קופות חולים 

ולשכות בריאות 
מחוזיים

העברת מידע  •
ווטסאפבקבוצות 

בהתאם לרלוונטיות

ניהול חירום

ל  "הפעלת חמ•
בריאות  לאומי

חיתוך מצב יומי•

ח  "מוכנות בתי•
וקהילה

הדרכה ותרגול  •
צוותים

עדכון הנחיות •
במענה לסוגיות

הפעלת ועדה  •
צוות  "מייעצת 

"  טיפול במגפות

הצטיידות

רכש ציוד מיגון •
:למלאי הלאומי

כפפות•

מסכות כירורגיות•

95Nמסכות •

חלוקים•

סרבלים•

וייזורים•

רכש ציוד מתכלה•

מבחנות ומטושים•

ריענון מנשמים•

מיפוי חדרי בידוד•



מקורות מידע מומלצים

•https://www.worldometers.info/coronavirus/

•https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

•https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

הודעות דוברות המשרד ומידע שוטף–קורונה עדכונים משרד הבריאות : משרד הבריאותטלגרם•

משרד הבריאותפייסבוק•
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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