ל' בניסן ,התש"פ
 24אפריל 2020
אסמכתא213041220 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
לכבוד
העדה הדרוזית

הנדון :הנחיות משרד הבריאות וההנהגה הרוחנית של העדה הדרוזית לקראת חג הנביא
שועייב -מניעה וטיפול בנגיף ה  - Covid-19עדכון
מסמך זה מפרט את עמדת משרד הבריאות בתיאום עם ההנהגה הרוחנית של העדה הדרוזית ביחס
להיערכות לחג הנביא שועייב (יתרו עליו השלום) במטרה למנוע הדבקה והתפרצות הנגיף.
אנו רואים חשיבות בהוצאת הנחיות אחידות ומשותפות מהממשלה ומההנהגה הרוחנית.
 )1הנחות היסוד
א .על פי הספרות העדכנית ,העברת הנגיף הינה טיפתית או במגע.
ב .שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש.
ג .ריחוק חברתי והקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויים לצמצם את התפשטות
המחלה בישראל.
ד .יכולים להיות מקרים של  COVID-19ללא תסמינים או עם תסמינים קלים.
ה .תוצאה שלילית של בדיקה לאדם ללא תסמינים תקפה רק למועד ביצוע הבדיקה ולכן אדם יכול להיות
מדבק גם אם נמצא שלילי.
 )2מדיניות משרד הבריאות
מדיניות משרד הבריאות בשלב זה היא "הכלה" ,קרי ,צמצום ההדבקה המקומית בSARS-CoV--
 ,2הכוללת בידוד מקרים מאומתים וחשודים ,וכן צמצום הסיכון להדבקה על ידי ריחוק חברתי
( .)Social distancingבמקביל ,משרד הבריאות נוקט צעדים לצמצום הגעת מקרים נוספים
לישראל
 )3אוכלוסייה בסיכון:
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אדם בסיכון לתחלואה קשה בCovid-19 -
א .בן  50-69עם  2נקודת סיכון ויותר ,או בן  30-49עם  4נקודות סיכון ויותר .זאת בנוסף לכל בני 70
ומעלה.
ב .נקודת סיכון אחת (לפי מודל מכון כללית למחקר) תינתן לקיומם של כל אחד מהבאים:
מחלת לב וכלי דם ,סוכרת ,יתר לחץ דם ,עישון מצטבר של מעל  10שנות חפיסה ,השמנת יתר
( ,)30>BMIאשפוז בשלוש השנים האחרונות למעט לידות (כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון).
 )4היערכות לימי החג
א .אנו רואים את החשיבות והצורך בקיומם של מנהגים וטקסים דתיים.
ב .נוכח התפשטות נגיף הקורונה בישראל ,המשרד מנחה להקפיד על מנהגי חג הנביא שועייב בהתאמה
למצב לצורך מניעת התפשטות הנגיף.
ג .יש לעקוב ולהקפיד לשמור על ההוראות המפורסמות על ידי משרד הבריאות ,ובכלל זה הוראות
הנוגעות לאיסור התקהלות ,כללי התנהגות במרחב הציבורי ומגבלות על פעילות מסחר ,בילוי ופנאי.
ד .בראש ובראשונה ,מניעת התפשטות הנגיף תלויה ב"ריחוק חברתי" ובמניעת התקהלויות ,בהתאם
לתקנות .משכך ,יש לפעול לפי המפורט מטה:
 .1אדם יכול להתפלל בבית מגוריו.
 .2לא תתקיים עליה לרגל לקבר הנביא וקבלות פנים ,בהתאם לאיסור יציאה ממקום המגורים
במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף( .2020-להלן:
"התקנות").
 .3קיום ארוחות בקרב בני המשפחה הגרעינית הגרים במקום מגורים אחד.
 .4חל איסור על התקהלויות (שהייה משותפת בסמיכות של שני אנשים או יותר ,למעט אנשים
הגרים במקום מגורים אחד) ,למעט החריגים הקבועים בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
(בידוד בית והוראות שונות) ,התש"ף 2020-ובתקנות.
ה .על מנת לסייע לציבור להקפיד על עקרונות של "ריחוק חברתי" ומניעת התקהלויות נמליץ כי המדינה
תקדם:
 .1ניטור ופרסום יומי של נתוני תחלואה בישובים הדרוזים על מנת שהרשויות המקומיות ולשכות
הבריאות המחוזיות יוכלו לזהות תנודות בתחלואה ולפעול לבחינת צעדים להתמודדות עמן.
 .2פעילות אכיפה מוגברת בישובים במהלך החג באמצעות משטרת ישראל וסיוע לראשי הרשויות
בתגבור האכיפה המקומית לרבות בדרכי ההגעה לקבר הנביא ותוך שיתוף פעולה עם פיקוד
העורף.
 .3תיאום ציפיות לקראת החג במסגרתו יובהרו הנחיות משרד הבריאות ,השיקולים המנחים וכן
האמצעים שיתכן שינקטו על ידי משרד הבריאות בהתאם למצב התחלואה באזורים
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הרלבנטיים .זאת ,בין היתר ,באמצעות עבודה מול ראשי הרשויות ובאמצעות הפצת חומרי
ההסברה שמפיק משרד הבריאות לקראת החג לציבור הרחב.
ו .באשר לקשישים (בני  70ומעלה) ו"חולה בסיכון" כהגדרתו בסעיף  3לעיל ,בדומה לשגרה יש להקפיד על
"ריחוק חברתי" הכולל חדרים נפרדים ,אכילה בנפרד ,ושירותים ומקלחת נפרדים ,ככל הניתן .כלל
זה חל גם הגרים באותו משק בית וכן על בני משפחה מדרגה ראשונה ,במטרה להגן על אוכלוסיות
אלה הנמצאות בסיכון.
ז .ככל שיעלה צורך בהחלטה על החמרת אמצעי המנע דוגמת הכרזה על אזור כ"אזור מוגבל" ,תוכל ועדת
השרים לפי תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (אזור מוגבל) -התש"ף ,2020-להכריז על
איזורים כ"אזור מוגבל" .יש לפעול לעדכן מבעוד מועד את ראש הרשות בנושא

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

שיח מופק טריף
הראש הרוחני לעדה הדרוזית

העתק:
משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
מר מדרכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים
אל"מ עמית אבירם ,ראש האגף למדיניות פנים ,מל"ל
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה ,משרד הבריאות
עינב שימרון ,סמנכ"ל הסברה ,משרד הבריאות
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש ,משרד הבריאות
דר' שלומית אבני ,מנהלת אגף תכנון מדיניות ,משרד הבריאות
איימן סייף ,ראש דסק חברה ערבית ,משל"ט
גברת אדית בר ,ראש מינהל הפיתוח ,משרד הפנים
רועי דהאן ,ראש אגף בכיר הון אנושי ,משרד הפנים
ראשי רשויות של יישובים דרוזים
מנהלי מחלקות רווחה ביישובים הדרוזים
חמ"ל אגף
דסק משטרה ,משל"ט
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