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מים"ששת המ

מגעים  
שנדרשים  

לבידוד
מתחמים

מתווה 
עבודה מיגון

מסלולים
משטר  
ניקיון



קביעת משך הבידוד למגעים

ימים ממועד  14בידוד בית למשך : צוות חשוף 
**החשיפה האחרון 

14בידוד מגע וטיפתי בחדר המטופל למשך : מטופלים
**יום ממועד החשיפה האחרון

(לפי סוג המגע ושימוש באמצעי מיגון)הגדרת מגעים שנדרשים לבידוד 

בקרב אנשי צוות בקרב מטופלים

איש צוות בתקופת החשיפה/שחזור מסלול מטופל

..לוקרים, חדר הלבשה, חדר צוות, חדר רופא, תעסוקה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, חדר אוכל: דגשים

(תקופת חשיפה)הגדרת התקופה לאיתור מגעים 
:בהעדר סימפטומים

ימים לפני מועד בדיקה חיובית7

:בנוכחות סימפטומים

ימים לפני מועד הופעת סימפטומים 4

להתעדכן בשינויים בהנחיות, לחשיפה9ימים עם שתי דגימות שליליות סמוך לגילוי וביום ה 10נתן לקצר ל ** 
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האם נדרש מג
?בידוד

אמצעי מיגון

סוג מגע
1מרחק )טיפול פנים אל פנים 

או , דקות5במשך ( מטר

דקות בחדר 15שהות של 
(מטר2במרחק )

עובד עם מיגון מלא 
,  מסכה כירורגית)

(כפפות, חלוק

לא נדרש

עובד עם מסכה  
כירורגית

צורך בבידוד יישקל  
בהתאם לממצאי 

**החקירה

עובד ללא מסכה

נדרש בידוד

עובד בריאות שנחשף למטופל מאומת  
*(פעולות שאינן מייצרות רסס)

, BiPAP, CPAP, שאיבת הפרשות מדרכי נשימה, אמבוהנשמה באמצעות , אקסטובציה/אינטובציה= פעולות יוצרות רסס * 
מתן חמצן בזרימה גבוהה, אינהלציה

והאם המטופל המאומת עטה מסיכה, את משך זמן המגע, יש לקחת בחשבון את מידת הקרבה** 
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?האם נדרש בידוד

אמצעי מיגון

סוג מגע
ביצוע הפעולה או שהות  

6מרחק )בחלל אחד 
דקות5למשך ( מטר

עובד עם מיגון  
כולל  )מלא 

,  מסכה כירורגית
,  חלוק, מגן פנים

(כפפות

לא נדרש

עובד עם מסכה 
כירורגית ומגן  

פנים 

צורך בבידוד 
יישקל בהתאם  

לממצאי  
**החקירה

עובד עם מסכה 
ללא  )כירורגית 

(מגן פנים

נדרש בידוד

עובד ללא מסכה

נדרש בידוד

עובד בריאות שנחשף למטופל מאומת  
*(פעולות מייצרות רסס)

, BiPAP, CPAP, שאיבת הפרשות מדרכי נשימה, אמבוהנשמה באמצעות , אקסטובציה/אינטובציה= פעולות יוצרות רסס * 
מתן חמצן בזרימה גבוהה, אינהלציה

יש לקחת בחשבון את מידת הקרבה ואת משך זמן המגע** 



ד
דו

בי
ם ל

שי
ר
ד
שנ

ם 
עי

האם נדרש מג
?בידוד

אמצעי מיגון

סוג מגע
דקות  15שהות מעל 

במצטבר בחלל  
מכונית  , חדר)משותף 

במרחק עד שני ( 'וכו
מטר  

שני אנשי הצוות עם 
מסכה כירורגית

לא נדרש

רק אחד מאנשי הצוות  
עוטה מסכה

צורך בבידוד בהתאם 
*לממצאי החקירה

שני אנשי הצוות ללא 
מסכה כירורגית 

נדרש בידוד

עובד בריאות שנחשף לאיש צוות מאומת

יש לקחת בחשבון את מידת הקרבה בין אנשי הצוות ואת משך החשיפה* 
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?בידוד

אמצעי מיגון

סוג מגע
שותף לחדר או  

–באם יוצאים לחלל משותף 
מטר  2שהות במרחק של עד 

דקות במצטבר15למשך 

שני המטופלים עם 
מסכה כירורגית כל 

זמן החשיפה

לא נדרש

רק אחד 
מהמטופלים עוטה  

מסכה

צורך בבידוד  
בהתאם לממצאי  

**החקירה

שני המטופלים  
ללא מסכה  
כירורגית 

נדרש בידוד

דייר שנחשף למטופל מאומת  /מטופל
*(פעולות שאינן מייצרות רסס)

, BiPAP, CPAP, שאיבת הפרשות מדרכי נשימה, אמבוהנשמה באמצעות , אקסטובציה/אינטובציה= פעולות יוצרות רסס * 
מתן חמצן בזרימה גבוהה, אינהלציה

דיירים ואת משך החשיפה/יש לקחת בחשבון את מידת הקרבה בין המטופלים** 
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האם נדרש  
?בידוד

סוג מגע
חשיפה בזמן פעולה 

שהות = יוצרת רסס 
6מרחק )בחלל אחד 

דקות5למשך ( מטר

נדרש בידוד

מטופל שנחשף למטופל מאומת  
*(פעולות מייצרות רסס)

, BiPAP, CPAP, שאיבת הפרשות מדרכי נשימה, אמבוהנשמה באמצעות , אקסטובציה/אינטובציה= פעולות יוצרות רסס * 
מתן חמצן בזרימה גבוהה, אינהלציה
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?בידוד

אמצעי מיגון

סוג מגע
מרחק  )טיפול פנים אל פנים 

או , דקות5במשך ( מטר1

דקות בחדר 15שהות של 
(מטר2במרחק )

המטופל עוטה  
מסכה כירורגית

צורך בבידוד 
בהתאם לממצאי  

*החקירה

המטופל לא  
עוטה מסכה 

כירורגית

צורך בבידוד 
בהתאם לממצאי  

*החקירה

דייר שנחשף לאיש צוות מאומת/מטופל

ואת אמצעי המיגון בהם השתמש איש הצוות, דייר/יש לקחת בחשבון את מידת הקרבה בין איש הצוות למטופל* 



שטח מוגדר כנקי הנמצא מחוץ למחלקה המבודדת או אזור בתוך  •
המחלקה שהוא נפרד ממתחם הבידוד וכניסה אליו לא כוללת מעבר דרך  

מתחם הבידוד

חדר  , שירותי צוות, כולל חדר הלבשה וחדר אחסון ציוד אישי של הצוות•
אוכל וחדר מנוחה

צוות נכנס לאזור נקי רק לאחר פשיטת אמצעי המיגון•

מתחם נקי

אזור מחוץ למתחם הטיפול במבודדים•
כולל עמדת התמגנות עם ציוד הנדרש•

מתחם התמגנות

כולל תחנת  )שהוגדרו כמגעים הנדרשים לבידוד אזור בו שוהים מטופלים •
(אחות וחדר תרופות של המחלקה

כנגועכל הציוד באזור זה מוגדר •

המיגוןצוות נכנס לאזור זה רק לאחר לבישת אמצעי •

מתחם טיפול  
במבודדים

אזור נפרד ממתחם ההתמגנות•
(אך מחוצה לו)ממוקם בסמוך לאזור הטיפול במבודדים •
כולל עמדת הסרת מיגון עם ציוד הנדרש•

מתחם הסרת מיגון

ם
מי

ח
ת

מ
מאומתCOVID19מחלקה בבידוד עקב חשיפה למקרה : מתאר עבודה



ארגון עמדת התמגנות
נקילא /העמדה תוצב במקום נקי שאינו משמש למעבר מטופלים או ציוד משומש

פוסטר במקום בולט המנחה על 
אופן וסדר לבישת אמצעי המיגון

מראת גוף לבקרה בעת התמגנות

תכשיר לחיטוי  
ידיים

מסכות

חלוקים 

מגן פנים

כפפות

יונחו על משטח רחיץ או בארון סגור



מיגוןארגון עמדת הסרת 
,  (למתחם הטיפול במבודדיםמחוץאך )בסמוך לאזור הטיפול במטופלים העמדה תוצב 

שאינו מהווה מעבר למטופלים או שינועבמקום 

תכשיר לחיטוי  
ידיים

לצורך ניקוי  )כפפות 
(מגני פנים

לניקוי  . פ.מטליות ח
מגני פנים

שקיות נקיות  
לאחסון מגני פנים  

נקיים

מסכות

(או בארון סגור)יונחו על משטח רחיץ 

פח עם מכסת דוושת רגל 
מדופן בשקית , לפתיחה

מראת גוף לבקרה בעת הסרת  
אמצעי מיגון

פוסטר המנחה על אופן וסדר 
הסרת אמצעי המיגון



COVID19מחלקה בבידוד עקב חשיפה ל  : מבנה סכמטי
(אפשרות מומלצת ליישום כאשר ניתן)

מתחם

התמגנות

מתחם 

טיפול 

במבודדים  

חשופים

מתחם נקי 
,  כולל שירותים)

(וחדר מנוחת צוות

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק, מגן פנים, מסכה)מעבר  צוות עם אמצעי מיגון 

כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד לאיזורים  שהוגדרו

עמדת התמגנות

עמדת הסרת מיגון

מתחם 

הסרת  

מיגון



COVID19מחלקה בבידוד עקב חשיפה ל  : מבנה סכמטי
(אפשרות חליפית)

מתחם

התמגנות

מתחם 

טיפול 

במבודדים  

חשופים

מתחם 

הסרת  

מיגון

מתחם נקי 
,  כולל שירותים)

(וחדר מנוחת צוות

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק, מגן פנים, מסכה)מעבר  צוות עם אמצעי מיגון 

*כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

עמדת התמגנות

עמדת הסרת מיגון

יציאה  /במידה ולא ניתן ליעד כניסה*
הכניסה והיציאה  –נפרדת למטופלים 

אבל נדרש לבצע ניקיון )יהיו כמו הצוות 
של אזור המעבר לאחר מעבר  

(המטופלים או ציוד משומש או לא נקי



COVID19מחלקה בבידוד עקב חשיפה ל  : מבנה סכמטי
(עד העברתם למחלקה ייעודית-כולל מטופלים מאומתים )

מתחם

התמגנות

מתחם טיפול  

במבודדים  

חשופים

מתחם 

הסרת  

מיגון

מתחם נקי 
,  כולל שירותים)

(וחדר מנוחת צוות

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק , מגן פנים, מסכה)מעבר צוות עם אמצעי מיגון 

מעבר צוות יעודי המטפל במאומתים

*כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

עמדת התמגנות

עמדת הסרת מיגון

מאומתים



מתחם נקי

מתחם טיפול 
ללא )במבודדים  

(מטופלים מונשמים

מסכה 
כירורגית

√

√

מגן פנים

√

חלוק דוחה  
מים

√

כפפות

√


,  שיער אסוף, (בגדים אישיים ייעודיים לעבודה)לפני לבישת אמצעי המיגון יש להקפיד על לבישת מדים מלאים 

והיגיינת ידיים, הסרת תכשיטי ידיים


יש לשקול שימוש בסרבל-( במערך הרווחה או הפסיכיאטרי)בנוכחות מטופלים בעלי התנהגות מאתגרת 


יתבצע בחדר עם דלת סגורה וחלון פתוח  –ים טיפול באינהלציה /ים המקבל/ים בודד/במידה ויש מטופל

, מגן פנים, N95איש הצוות שמטפל בחולים אלה יתמגן עם מסכה (. ללא מטופלים נוספים)

. וכפפות, מגן גוף דוחה מים

מיגון
אמצעי המיגון הנדרשים במתחמים השונים



מיגון

:קישור לסרטון הדרכה בנושא התמגנות והסרת מיגון
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/PPE.aspx

יש ללבוש סינר או חלוק נוסף מעל חלוק המיגון בעת הטיפול -באם ידועה נשאות של חיידק עמיד 
.החלוק הנוסף יוסרו בסיום הטיפול/הסינר. במטופל

הנחיות לבישת אמצעי מיגון

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/care-covid19/clips-and-info/
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/PPE.aspx


מיגון

:הנחיות לניקוי וחיטוי מגן פנים
(לפני הסרת מגן הפנים)כפפות נקיות עטיית1.
הסרת  מגן הפנים2.
ניקוי וחיטוי  באמצעות מטלית ספוגה בכלור או  3.

אמוניום רבעוני
אחסון בשקית נקיה4.
בסיום הסרת כפפות וחיטוי ידיים בתכשיר אלכוהולי5. הסר חלוק 

פתח את הרכיסה בלי לגעת בחלק הקדמי  1.

( הקרוב לגוף)פשוט את החלוק כשחלקו הנקי 2.

הופך לחיצוני

במידה ומדובר  )השלך לפח או למיכל פינוי 3.

(בחלוקים רב פעמיים

בלי לגעת )הסר את המסכה המשומשת 

והשלך לפח( בשטח החיצוני

י מסכה נקיה/ולבש, י שנית היגיינת ידיים לאחר הסרת המסכה/בצע

הנחיות הסרת אמצעי מיגון



מיגון

יציאה לעמדת הסרת מיגון

הסרת כל ציוד המיגון וביצוע היגיינת  
ידיים

מעבר לעמדת התמגנות

לבישת ציוד מיגון חדש

כניסה למתחם המבודדים

הנחיות להחלפת אמצעי מיגון במידה וציוד מיגון נרטב או נקרע

ללא מעבר דרך עמדת  , אין לעבור עם בגדי המיגון לעמדת ההתמגנות לצורך לקיחת ציוד חדש
הסרת המיגון והסרת כל ציוד המיגון



כניסה 
למוסד

מדידת חום•

חתימה על הצהרת בריאות•

(מחוץ למחלקה המבודדת)החלפת בגדים אזרחיים למדים או בגדי עבודה במלתחה במתחם נקי •

כניסת איש צוות בודד למלתחה או מספר אנשים מצומצם כשכולם עוטים מסכות•

כניסה 
למחלקה

אחסון במלתחה מחוץ .  ועוד, טבעות, טלפון נייד: הכולל, אין להכניס למחלקה המבודדת ציוד אישי של אנשי צוות•
למחלקה המבודדת

כל כניסה למתחם הטיפול במבודדים מחייבת מעבר באזור ההתמגנות לצורך לבישת אמצעי המיגון•

כל יציאה ממתחם הטיפול במבודדים מחייבת מעבר באזור ההתפשטות לצורך הסרת אמצעי המיגון•

הפסקות  
ומנוחה

ולמזער החלפות ציוד מיגון  , יש לתכנן את סדר העבודה וההפסקות באופן המתאים לרווחת הצוות וצרכי העבודה•
שלא לצורך  

אך ורק באזור הנקי תוך  שמירה על  ריחוק  פיזי  ועקרונות  התו הסגול  –אכילה ושתיה •

אך ורק באזור הנקי–שימוש בשירותי צוות •

סיום 
העבודה

במלתחה מחוץ למחלקה, החלפת מדים לבגדים אזרחיים•

שינוע מדי עבודה בשקית סגורה•

מעלות צלזיוס60בטמפרטורה מעל בביתכיבוס מדי עבודה •

ה
ד
בו

ע
ה 

תוו
מ

יציאות והפסקות, כניסות



תנאי דיור 
מטופלים 

בבידוד

דיירים הנמצאים בבידוד עקב חשיפה ישהו בחדריהם ככל שניתן/ מטופלים •

באם מתחייב הוצאה למרחב המשותף•

יצא דייר רק עם שותפים לחדר–בחלל סגור •

והקפדה על עטית מסכה בעת ביצוע המעברים, תוך שמירת ריחוק ביניהם, ניתן להוציא מספר דיירים–בחלל פתוח •

בהתאם למבנה המחלקה, ניתן להיעזר במחיצת הפרדה מקובעת בין אגפים, נפשלתשושיבמחלקות •

מעבר בין 
מטופלים

ולעטות כפפות נקיות, לבצע היגיינת ידיים, במעבר בין מטופלים יש להסיר כפפות•

(בין מטופלים)או חלוק בעת השהות במחלקה , מגן פנים, אין להחליף מסכה•

ניתן ללבוש סינר או חלוק מעל המיגון בהתאם לפעולה הטיפולית•

ציוד 
להיגיינת 

ידיים

תכשירי אלכוהול להיגיינת ידיים זמינים בעמדות טיפול ובחדרים ליד כל מיטה•

אישי' תכשיר לחיטוי ידיים אישי יאוחסן בפאוץ,  במידה ומטעמי בטיחות לא ניתן לפזר תכשירי אלכוהול במחלקה•

רחצת  
מטופלים

בכדי למנוע התזה על ( דוש)במטופל הנזקק לסיוע צוות יש להימנע ככל האפשר משימוש בברז ראש מקלחת •
המטפל 

(ולא במיטה, מומלץ שהרחצה תתבצע במקלחת)רצוי לבצע את הרחצה על ידי שימוש בספוג וגיגית מים •

יש לעטות סינר רחצה מעל חלוק המיגון בזמן הרחצה•

ה
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מהלך העבודה בתוך מתחם הטיפול במבודדים



ה
ד
בו

ע
ה 

תוו
מ

הכנסת כביסה  
מלוכלכת דרך פתח 
נפרד לאזור מלוכלך  

של המכבסה
איש צוות העובד עם 

כביסה מלוכלכת  
ממוגן בכפפות  

מסכה חלוק ומגן 
פנים

מיון כביסה

הכנסת כביסה  
מלוכלכת למכונה 
' והפעלתה  בטמפ

מעלות 70מעל 
צלזיוס

כיבוס שקי אוגרים 

ניקוי חלק חיצוני של  
מכונת כביסה ועגלה    

1000ppm עם כלור

, הסרת מיגון
ניקוי מגן פנים עם 

מטלית ספוגה בכלור או  
אמוניום רבעוני 

חיטוי ידיים

מעבר לאזור נקי של  
המכבסה

העברה למייבש חצי 
תעשייתי בטמפרטורה  

מעלות 70-80של 
צלזיוס

קיפול כביסה נקייה  
והכנתה לשינוע  

למחלקה

הוצאת הכביסה  
הנקייה דרך דלת  
נפרדת של האזור  
הנקי של המכבסה

ציוד למיגון זמין 
חלוקים חד : כולל

, כפפות, פעמיים
תכשיר לחיטוי  

תכשיר  , ידיים
מטליות חד , כלור

פעמיות  

בסוף יום העבודה 
ניקיון של כל 
המשטחים 
ועגלות עם  
תכשיר כלור

(מחוץ למחלקה המבודדת)התנהלות במכבסה של המוסד 

נדרש עגלות נפרדות ומסומנות  ובצבעים 
שונים לכביסה מלוכלכת ולכביסה נקיה

אין להשתמש במכונת כביסה הממוקמת בתוך המחלקה המבודדת
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טיפול בכלי אוכל

כלי אוכל של המחלקה

פסולתכלים חד פעמיים

כלים רב פעמיים

שטיפה ידנית עם מים וסבון 
ולאחריה השריה בתמיסת  

לשתי דקות 1000ppmכלור 

70לפחות ב )הדחה במדיח 
(מעלות צלזיוס

מגשי אוכל/גסטרונומים

פסולתכלים חד פעמיים

נירוסטה
שטיפה ידנית עם מים וסבון   
ולאחריה חיטוי בתמיסת כלור  

1000ppm
הדחה במדיחחזרה למטבח מרכזי

טרמטפורט/עגלות חימום
ניקוי  ולאחר חיטוי בתמיסת 

1000ppmכלור 
חזרה למטבח מרכזי

חיטוי חוזר במטבח בתמיסת 
1000ppmכלור 

טיפול במטבח מרכזיטיפול במחלקה

אפשר  , פעמיים המופיעות לעיל-במידה ולא ניתן ליישם את הנחיות הטיפול בכלים רב.  פעמיים-יש העדפה לשימוש בכלים רב
פעמיים קשיחים ובטיחותיים להגשת מזון חם-להשתמש בכלים חד



כביסה  , אוכל)וכניסת ציוד נקי , כניסת מטופלים, הגדרת מסלולי כניסת צוות
:למתחם הבידוד( נקיה

מתחם

התמגנות

מתחם 

טיפול 

במבודדים  

חשופים

מתחם נקי 
,  כולל שירותים)

(וחדר מנוחת צוות

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק, מגן פנים, מסכה)מעבר  צוות עם אמצעי מיגון 

כניסה של מטופלים בבידוד ושל ציוד למתחם הבידוד

עמדת התמגנות

ם
סלולי

מחייב מעבר דרך אזור התמגנות: כניסת צוותמ
כניסה ישירה למתחם הבידוד: כניסת מטופלים בבידוד

כניסה דרך מעבר נקי  :  למתחם הבידוד( כביסה נקיה, אוכל)כניסת ציוד נקי 
:מעבר נקי יכול להיות אחד מהבאים

דרך מעבר צוות  . 1
בתנאי שעגלת השינוע עוברת ניקוי וחיטוי בכלור לפני חזרה אל מחוץ לאזור הבידוד-דרך מעבד מטופלים . 2
י ניקיון שגרתי ואחרי כל העברה''במידה ויש מעבר בודד המשמש למחלקה יש לשמור את המעבר נקי ע. 3

כניסת צוות  

וציוד נקי

כניסה ויציאת מטופלים  

למתחם הבידוד



כביסה  )ופינוי  ציוד נגוע , יציאת מטופלים, הגדרת מסלולי יציאת צוות
:ממתחם הבידוד( פסולת, עגלות אוכל, מלוכלכת

מתחם 

טיפול 

במבודדים  

חשופים

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק, מגן פנים, מסכה)מעבר  צוות עם אמצעי מיגון 

כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

עמדת הסרת מיגון

מתחם 

הסרת  

מיגון

ם
סלולי

מ

מחייב מעבר דרך אזור הסרת מיגון: יציאת צוות
:  יציאת מטופלים בבידוד ופינוי ציוד נגוע ממתחם הבידוד

ללא מעבר דרך אזור נקי, העדפה העברה במסלול נפרד ממתחם הבידוד•
ואחריהם יבוצע ניקיון יסודי של  , יש לתאם זמני העברה–באם מעבר דרך אזור נקי הוא בלתי נמנע •

(זאת בנוסף לניקיון שגרתי של נתיב המעבר)1000ppmמסלול מעבר בתמיסת כלור בריכוז 

יציאת צוות

כניסה ויציאת מטופלים למתחם הבידוד  

ופינוי ציוד נגוע ממתחם הבידוד



דגשים במסלולי כניסה ויציאה למתחם מטופלים מאומתים  
(עד העברתם למחלקה ייעודית-כולל מטופלים מאומתים )

מתחם  

טיפול  

במבודדים  

חשופים

מתחם 

הסרת  

מיגון

:מקרא

כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

מאומתים

ם
סלולי

מ

הוצאת מטופלים ממתחם מאומתים דרך מתחמים אחרים עם מסכה וניקוי מסלול•
צוות ממתחם חשופים משנע מחוץ למתחם ומחליף מיגון  , הוצאת ציוד מלוכלך עד גבול המתחם•

כניסה ויציאת מטופלים למתחם הבידוד  
ופינוי ציוד נגוע ממתחם הבידוד



(:1)דגשים לגבי אופן פינוי כביסה מלוכלכת ופסולת ממתחם הבידוד 

מתחם 

טיפול 

במבודדים

:מקרא

(פרט למסכה כירורגית)מעבר צוות ללא אמצעי מיגון 

(כפפות, חלוק, מגן פנים, מסכה)מעבר  צוות עם אמצעי מיגון 

כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

עמדת הסרת מיגון

מתחם 

הסרת  

מיגון

ם
סלולי

: פינוי כביסה מלוכלכת ופסולת מתוך מתחם הבידודמ
(:ללא מעבר דרך אזור נקי)העדפה לפינוי ישירות ממתחם הבידוד •

(חזקות)בתנאי שנעשה שימוש בשקיות כפולות -( לא פיר פנאומטי)ניתן להשתמש בפיר הפועל על בסיס גרביטציה •
ומבטלים  )בתנאי שמייעדים את המעלית למחלקת הבידוד –ניתן להשתמש במעלית הנפתחת בתוך מחלקת הבידוד •

(את השימוש במעלית במחלקות אחרות
יש לקבוע מועדים קבועים לפינוי פסולת וכביסה מלוכלכת ולתאם  –( אזור יציאת צוות)במידה ומתחייב מעבר דרך אזור נקי •

(זאת בנוסף לניקוי שגרתי של נתיב העברה)ניקיון מסלול העברה מיד בסיום הפינוי 

יציאת צוות

פינוי כביסה מלוכלכת ופסולת  

ישירות ממתחם הבידוד  



ם
סלולי

מ
(:2)דגשים לגבי אופן פינוי כביסה מלוכלכת ופסולת ממתחם הבידוד 

שקית עמידים למים/כביסה מלוכלכת תיאסף באוגר•

אשפה מלוכלכת תיאסף בפח מדופן בשקית אטומה למים  •
וקשיחה

כביסה מלוכלכת יפונו כשהשקים סגורים ומלאים  /אשפה•
(בתוך עגלה סגורה ורחיצה)בנפחם 75%עד 

טיפול בפסולת 
וכביסה מלוכלכת  

בתוך המחלקה

פסולת וכביסה מלוכלכת יצאו דרך יציאה שהוגדרה•

ניקוי העגלה בתמיסת כלור על ידי איש צוות ממוגן•

יחטא ידיים ויעטה כפפות נקיות לפני  , העובד יסיר מיגון•
יציאה לאזור נקי

פינוי על ידי איש 
צוות מתוך  
המחלקה

פסולת וכביסה מלוכלכת יצאו דרך יציאה שהוגדרה•

ניקוי העגלה בתמיסת כלור על ידי איש צוות ממוגן•

יעטה כפפות  ( איש צוות חיצוני למחלקה המבודדת)העובד •
כביסה מלוכלכת/נקיות להובלת העגלה עם פסולת

(דרך אותו פתח)העובד יחזיר את העגלה לפתח המחלקה •

פינוי על ידי איש 
צוות חיצוני



קיון
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ppm 1000תכשיר על בסיס כלור בריכוז •

ניתן להשיג על ידי טבלית כלור מהולה בליטר מים לפי הוראות היצרן  •

אפשרות מומלצת-ppm 1000תכשיר כלור בריכוז 

לניקוי ציוד ר"אמתכשיר על בסיס אמוניום רבעוני בעל אישור •
וקורוזיבירגיש 

תכשיר על בסיס אמוניום רבעוני

תכשירים לניקוי וחיטוי סביבת המחלקה וסביבת המטופל



קיון
ה ני
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אין לטבול מטלית חזרה בתמיסת כלור, מיועד לשימוש מידי•

דלי /מיכל פתוח : מהילת תמיסת חיטוי בתוך

(לפי הנחיות יצרן)שעות מהכנתו 24מיועד לשימוש -מיכל סגור עם משאבה •

ולנקות משטח ללא ייבוש, יש להתיז על מטלית עד להיותה ספוגה בתמיסה•

מיכל סגור: מהילת תמיסת חיטוי בתוך

(  יש להשליך אחרי ניקוי משטח)מטליות חד פעמיות •
(לאחר שימוש יש לכבס במכונת כביסה)או מטליות רב שימושיות  

אין לעבור עם אותה מטלית מיחידת מטופל אחד לאחר•

מטליות

עגלת ניקיון ייעודית למתחם הטיפול במבודדים עם הציוד הנדרש•

עגלת ניקיון

ציוד הנדרש לניקוי משטחים והסביבה

חד פעמירב פעמי

יש לציין שם 

התכשיר

ותאריך מהילה
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הניקוי יבוצע לאחר פינוי המטופל •

יש להסיר וילונות ולכבסם•

להוציא ריהוט מרופד בריפוד לא רחיץ מהסביבה הטיפולית •

ניקוי חדר של מטופל שאובחן כמאומת

עגלות  , מכשור פיזיותרפיה, מד סוכר, סטורציהמד , מדי לחץ דם, כיסא רחצה: מכשור משותף•
עגלות תרופות, טיפולים

ניקוי בתמיסת כלור•

של מד לחץ דם לכבסטות'מנג•

ניקוי ציוד רפואי

יש לנקות יסודי את כל השטחים המשותפים במחלקה כולל חדר תרופת ומחסנים ועגלות טיפול•

וכיבוסו במכונת כביסה בטמפרטורה של לפחות  , יש להקפיד על הסרת טקסטיל לפני ביצוע הניקיון•
מעלות  צלזיוס70

יש לאסוף בשקיות  ( כמו למשל בחדרי תעסוקה)פריטים שלא ניתנים לניקוי וחיטוי ולא לכביסה •
ולהשאיר לתקופת דעיכה של חודש ימים לפני שימוש חוזר

ניקוי סביבת המחלקה

ניקיון יסודי בעקבות גילוי מאומתים במחלקה
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(אזורי מגע תכופים)פעמיים ביום /אחת למשמרת-תדירות ניקיון שגרתי •

ניקוי סביבת המטופל

עגלות תרופות, עגלות טיפולים, מכשור פיזיותרפיה, מד סוכר, סטורציהמד , מדי לחץ דם, כיסא רחצה: מכשור משותף•

פ  תוכנית   ובהעברה בין מטופלים"ניקוי שגרתי ע: תדירות•

רפואי ציודניקוי 

שטחים ציבוריים במחלקה ושאר אזורים בהם מסתובבים מטופלים ואנשי צוות•

פעם ביום לפחות: תדירות•

ניקוי סביבת המחלקה

יש להשתמש בעגלות או מכלים רחיצים ולנקות ביציאה מהמחלקה המבודדת  : אשפה, אוכל, עגלות פינוי כביסה•
ובהגעה לאתר  

טיפול בעגלות פינוי

מעלות  צלזיוס70וכיבוסו במכונת כביסה בטמפרטורה של לפחות   , יש להקפיד על הסרת טקסטיל לפני ביצוע הניקיון•

יש לאסוף בשקיות ולהשאיר לתקופת  ( כמו למשל בחדרי תעסוקה)פריטים שלא ניתנים לניקוי וחיטוי ולא לכביסה •
דעיכה של חודש ימים לפני שימוש חוזר

ניקוי וילונות וטקסטיל אחר

ניקיון שגרתי



מים"בהצלחה בהרכבת פאזל ההנחיות של ששת המ

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה הארצית למניעת זיהומים
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