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(במענה ,נא ציינו מספרנו)

הנדון :הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות בנוגע לעליית עובדים על ספינות משא אשר
מגיעות לנמלי הים של ישראל

להלן הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות בנוגע לעליית עובדים על ספינות משא אשר מגיעות
לנמלי הים של ישראל:
להלן התייחסות לפי  3מצבים אפשריים:
רשימת המדינות לגביהן יש כעת התראה של משרד הבריאות (נכון להיום  :2.3.20סין ,הונג
קונג ,תאילנד ,סינגפור ,מקאו ,קוריאה הדרומית ,יפן ,איטליה – להלן "מדינות ההתראה")
 .1אין על הספינה אנשים שבאו ממדינות ההתראה:
א .ניתן לפרוק את הסחורות
ב .אין צורך במיגון כלשהוא
 .2יש על הספינה אנשים שהיו ב 14-הימים האחרונים באחת ממדינות ההתרעה:
א .ניתן לפרוק את הסחורות.
ב .יש להימנע ככל הניתן ממגע עם אותם אנשים (הגדרת מגע :שהייה של יותר מ 15-דקות
במרחק של פחות  2-מטר).
ג .אם אין אפשרות להימנע ממגע איתם ,וקיים סיכון כי המגע יימשך מעל ל 15-דקות במרחק
של למטה מ 2-מטר – מומלץ להשתמש במסיכות כירורגיות וכפפות
ד .אין סיכון למי שלא בא במגע עם צוות הספינה והם אינם זקוקים למיגון כלשהו.
 .3יש חשוד כחולה על הספינה (אדם שהיה באחת מהמדינות הנ"ל ויש לו חום ו/או תסמינים
נשימתיים):
א .ההחלטה לגבי היותו חשוד תהיה בסמכות של רופא לשכת הבריאות המחוזית הרלבנטית.
ב .ניתן לפרוק את הסחורות.
ג .יש לוודא כי הוא החשוד נמצא בחדר סגור וכי אין מגע איתו.
ד .למי שעולה לספינה במצב זה נדרש המיגון הבא :חלוק ,כפפות ,משקפי מגן ומסיכה
כירורגית.
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יש לציין כי נוהל משרד הבריאות שהופץ אתמול מתייחס למצב  .3החוזר יתוקן בהקדם
ויכלול גם התייחסות למצב המתואר בסעיף  2לעיל (אודי לטיפולך בעדכון הבא של החוזר)

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
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