
  13.12.2020 מעודכן ל: 17ספח נ

 במוסדות רפואה הנחיות מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים
 

 :הגדרות
 מאומת COVID-19חולה =  חולה

 כולל מגעים הנמצאים בבידוד לאחר חשיפה, COVID-19חשוד למחלת =  חשוד

 חשוד בין אם לא/בין אם חולה, כל אדם המקבל טיפול רפואי=  מטופל
 

מלבד המיגון  ,מאומת או חשוד במטופל( אירוסול)כאשר מתבצעת פעולה יוצרת רסס  :הערה

מ להגן על מטופלים "ויר עולבצע את הפעולה בחדר מבודד א נדרש, למבצע הפעולה המפורט מטה

 .אחרים וצוות בסביבתו

 דגשים בנוגע ללבישה והסרה של ציוד מיגון אישי: ראו בסוף המסך

 כפפות פעילות/תפקיד
מסכה 

 כירורגית
מסכת 

N95 

מגן 

 /פנים
 משקף

מגן גוף 

  1שגרתי

מגן גוף 

למצבים 

 2מיוחדים
 הערות

 בתי חולים כלליים

כל עובד בית 

 החולים
 3בכל מרחב בית החולים         √  

מטופל  /מבקר

הנכנס למוסד 

 רפואי
  √         

יש לעטות את המסכה כל זמן 

 . השהות במוסד
, כניסת אדם ללא מסכהאין להתיר 

 . כיווני-או עם מסכה בעלת מסנן חד
יש למזער כניסות לא חיוניות 

 .למוסדות רפואה

מאבטח מלווה 

 חשוד/חולה
√ √           

מאבטח בעת 

אכיפת אשפוז 

 4בכפייה
√ √   √   √   

מלווה של 

חשוד /חולה

לתוך חדר 

 הבידוד

            

מיגון בהתאם לנדרש לצוות באותו 

 . מתאר
יש להתיר כניסת מלווה רק 

הורה ' לדוג, במצבים מיוחדים

 . המלווה ילד

צוות רפואי 

המטפל 

, מאומת/בחשוד
ללא פעולות 

יוצרות רסס 

 (אירוסול)

√ √   √ √     



 

 

 

 כפפות פעילות/תפקיד
מסכה 

 כירורגית
מסכת 

N95 

מגן 

 /פנים
 משקף

מגן גוף 

  1שגרתי

מגן גוף 

למצבים 

 2מיוחדים
 הערות

 בתי חולים כלליים

צוות רפואי 

המטפל 

, מאומת/בחשוד
שזקוק לפעולות 

יוצרות רסס 

 (אירוסול)

√   √ √   √   

צוות רפואי 

המטפל בחולה 

במחלקת בידוד 

ייעודית לחולי 

 קורונה

√   √ √   √ 
מיועד למחלקות בהן מתבצעות 

בשגרה פעולות יוצרות רסס 

 .(אירוסול)

ת עיניים /רופא

 ג.א.או א
המטפל במגע 

הדוק עם כל 

 מטופל

  √   √**     

שימוש בחוצץ על  -לרופא עיניים**

מנורת הסדק מייתר צורך במגן 

 .משקף/פנים

מיילדות 

ורופאים 

מיילדים בעת 

 לידה

√ √   √ √     

פעולות יוצרות 

( אירוסול)רסס 
במטופל לא 

 מאומת/חשוד

√ √   √ √     

פעולות 

 אנדוסקופיות 
 .בחולה קורונה מאומת או חשוד # #√ √ √ #√ √ √

צוות המנקה 

 חדר
            

מיגון בהתאם לנדרש לצוות באותו 

 .מתאר

 
   חלוק בידוד דוחה מים 1

 (מומלץ כיסוי צוואר וראש)חלוק או סרבל אטום מים  2
 נדרש להקפיד על עטיית מסכה כולל בהפסקות עם אנשי צוות אחרים 3
שיוכל , כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, מקום מאבטח עם ערכת מיגון מלא בית החולים יחזיק בקרבת 4

 המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך
  



 כפפות פעילות/תפקיד
מסכה 

 כירורגית
מסכת 

N95 

מגן 

 /פנים
 משקף

מגן גוף 

  1שגרתי

מגן גוף 

למצבים 

 2מיוחדים
 הערות

 מסגרות אשפוז ודיור שאינם בתי חולים כללים

 3בכל מרחב המוסד         √   כל עובד

מטופל  /מבקר

 הנכנס למוסד
  √         

יש לעטות את המסכה כל זמן 

 . השהות במוסד
, אין להתיר כניסת אדם ללא מסכה

   .כיווני-או עם מסכה בעלת מסנן חד
יש למזער כניסות לא חיוניות 

 .למוסדות רפואה

צוות רפואי 

המטפל 

, מאומת/בחשוד
ללא פעולות 

יוצרות רסס 

 (אירוסול)

√ √   √ √   
כולל במחלקת ייעודיות לחולי 

  .קורונה

צוות רפואי 

המטפל 

, מאומת/בחשוד
שזקוק לפעולות 

 יוצרות רסס

√   √ √   √   

צוות המנקה 

 חדר
            

מיגון בהתאם לנדרש לצוות באותו 

 .מתאר

 
   חלוק בידוד דוחה מים 1

 (מומלץ כיסוי צוואר וראש)חלוק או סרבל אטום מים  2
 נדרש להקפיד על עטיית מסכה כולל בהפסקות עם אנשי צוות אחרים 3
שיוכל , כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח עם ערכת מיגון מלא 4

 המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך
  



 כפפות פעילות/תפקיד
מסכה 

 כירורגית
מסכת 

N95 

מגן 

 /פנים
 משקף

מגן גוף 

  1שגרתי

מגן גוף 

למצבים 

 2מיוחדים
 הערות

 מרפאות

כל עובד 

 מרפאה
  √           

כל מטופל 

ומלווה המגיע 

 למרפאה 
  √           

צוות רפואי 

המטפל בקהילה 

חשוד /בחולה

 או מבודד בית

√ √   √ √     

צוות רפואי 

המטפל בקהילה 

חשוד /בחולה

או מבודד בית 

בפעולה יוצרת 

 (אירוסול)רסס 

√   √* √ √   

במידה וניתן לבצע אינהלציה  עם *

SPACER   ניתן להסתפק במסכה

 .כירורגית

צוות רפואי 

המטפל 

במונשם בית 

שאינו חולה 

 חשוד/

  √   √       

ת עיניים /רופא

ג .א.או א

המטפל במגע 

הדוק עם כל 

 חולה

  √   √**     

שימוש בחוצץ על  -לרופא עיניים**

מנורת הסדק מייתר צורך במגן 

 .משקף/פנים

 /רופא שיניים 
 סייעת /שיננית 

√ √   √       

צוות ניקיון 

 במרפאה
√ √     √     

 
   חלוק בידוד דוחה מים 1

 (מומלץ כיסוי צוואר וראש)חלוק או סרבל אטום מים  2
 מסכה כולל בהפסקות עם אנשי צוות אחרים נדרש להקפיד על עטיית 3
שיוכל , כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח עם ערכת מיגון מלא 4

 המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך
 

 
  



 כפפות פעילות/תפקיד
מסכה 

 כירורגית
מסכת 

N95 

מגן 

 /פנים
 משקף

מגן גוף 

  1שגרתי

מגן גוף 

למצבים 

 2מיוחדים
 הערות

 מעבדות

עובד מעבדה 

המטפל 

בדגימות 

פתוחות של 

 חשודחולה/

√   √ √ 

 √ 
מעל 

חלוק 

המעבדה 

 הרגיל

  

חולה אשר  /חומר ביולוגי מחשוד

יש צורך להוציאו ממבחנה 

, קרישה, גזים, מיקרוביולוגיה)
 .(שתן כללית ובדיקות נוספות

עבודה רוטינית 

 במעבדה
            

משגרה על פי הפעילות ללא שינוי 

 .הנדרשת

עבודה במעבדה 

 לוירולוגיה
√   √ √   √   

: חשוד/חולה
דגימות 

 "סגורות"
√ √     √   

בדיקות אשר מתבצעות ללא 

או ( דקירת ספטום)פתיחת מבחנה 

פתיחה ללא יצירת אירוסול 

 .במערכת אוטומטית

: חשוד /חולה
 שפך ביולוגי

√   √ √   √ 
ביולוגי על עובד המטפל בשפך 

בתוספת ערדליים : רצפת המעבדה

 .אטומות למים

 
   חלוק בידוד דוחה מים 1

 (ראשוכיסוי צוואר מומלץ ) אטום מיםאו סרבל חלוק  2
 כולל בהפסקות עם אנשי צוות אחריםנדרש להקפיד על עטיית מסכה  3
שיוכל , למצבים מיוחדיםכולל מגן גוף , בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח עם ערכת מיגון מלא 4

 במהירות בעת הצורךהמאבטח ללבוש 
  



 : דגשים בנוגע ללבישה והסרה של ציוד מיגון אישי

 י הסיכון בחשיפה למחוללי זיהום הגלום בפעילות נתונה"יש לנקוט באמצעי מיגון אישי עפ. 

 מוסדיותציוד מיגון אישי בהתאם להנחיות  סדר לבישה והסרה של. 

  במידה ונדרש שימוש במסכהN95 –  יש להקפיד על ביצוע מבחן איטום(seal test ) בכל פעם בה

 .עוטים את המסכה

 צוואר-את מגן הפנים מעל מגן הראשיש לשים  –צוואר -במידה ונעשה שימוש במגן ראש. 

  להסיר את (, לפני הסרת מגן הפנים)יש לעטות כפפות נקיות  –במידה ונעשה שימוש חוזר במגן פנים

בסיום . ולאחסנו בשקית נקייה, לנקותו באמצעות מטלית ספוגה בכלור או אמוניום רבעוני, מגן הפנים

 .ולחטא ידיים כפפותלהסיר 

  יש לעטות סינר או חלוק נוסף מעל חלוק המיגון בעת הטיפול  -באם ידועה נשאות של חיידק עמיד

 .הטיפוליוסר בסיום ( או החלוק הנוסף)הסינר . במטופל
 

 


