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 ג' בשבט, התשפ"ב
 2022ינואר,  5

 27412922122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 
 

 לכבוד
 רשימת תפוצה 

   

  שלום רב,

 

  הנחיות ייעודיות לעובדי בריאות לאחר חשיפה לחולי קורונההנדון: 
 29.3.2020: מכתבנו מיום: סימוכין

 מטרות מסמך זה 

I.  ייעודיות לעובדי בריאות ורווחה שנחשפו לחולי קורונה טרם חזרה הנחיות קביעת

 את ליישם נחהמ הבריאות אינם נדרשים לבידוד(. משרדעובדים שלעבודה )

וגופי  מוסדות ביתר גם יישומה על וממליץ במוסדותיו להלן המפורטת המדיניות

 ".ואמהות אבות מגן" במערך הכלולים במוסדותו הבריאות

 

II. ו על מנת לאפשר לעובד חיוני ללא "תו  ירוק" המצוי בבידוד,  לעבוד הנחיות גובשה

עבודה חיונית כאשר שאר ההגבלות המוטלות על מבודדים אחרים ימשיכו לחול גם 

על עובד זה. היתר לעבודה חיונית לעובד בריאות/ רווחה הנדרש לבידוד, מתיר 

ה( למעט לצורך בדיקות יציאה מבידוד לצורך עבודה זו בלבד )כולל הדרך אליה וממנ

 נדרשות.
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I. לחולי קורונה טרם חזרה לעבודה  הנחיות ייעודיות לעובדי בריאות שנחשפו
 (אינם נדרשים לבידוד)עובדים ש

 

כלל עובדי הבריאות  שנחשפו לחולה ושוחררו מבידוד בהתאם  .1.1
יבצעו בדיקה נוספת ביום השלישי והשביעי ולהנחיות, יחזרו לעבודה 

 לחשיפה. 

יחידות  כגוןמחלקות בסיכון גבוה במיוחד ב ,חולים תביעובד בהצוות  .1.2
אונקולוגיה  רפאות מושתלים(, המטואונקולוגיההשתלה )כולל מ

במשך שבוע  יוםיבדק מדי  -ומחלקות אחרות עפ"י החלטת מנהל המוסד 
 במידה והבדיקה שלילית. רק לאחר חשיפה ויוכל להמשיך לעבוד 

בקורונה אך אינם  חוליםהעם בני בית עובדי בריאות המתגוררים  .1.3
במידה  יוכלו להמשיך לעבודויבדקו מדי יום במשך שבוע  חייבים בידוד,

 והבדיקה שלילית.

מנהל המוסד הרפואי, בהתייעצות עם היחידה המוסדית למניעת  .1.4
זיהומים/יועץ למניעת זיהומים, יקבע את סוג הבדיקות שיבוצעו )בדיקות 

( ואת מידת דחיפות קבלת התשובות, תוך מזעור PCRאנטיגן או בדיקות 
 הסיכונים להדבקה בתוך המוסד והתחשבות ביכולת ביצוע הבדיקות.

לעבודה רק  ולחולה מאומת, יחזר פושנחשעובדי מסגרות הרווחה  .1.5

 .שעות מהחשיפה 48שלילית שתעשה בחלוף   PCRאחרי בדיקת 
 

ובמיוחד עובדים שנחשפו לחולים אך אינם  הבריאות על כלל עובדי מערכת .2
 .מסכות עטיית ה יתרה עלחייבים בבידוד, להקפיד הקפד

II.  לאחר בבידוד הנמצאיםללא "תו ירוק" הנחיות להעסקת עובדי בריאות חיוניים 

 כלל מערכת הבריאות ב COVID-19חשיפה לחולה 
 

מערכת הבריאות בעת חסר בצוות רפואי, להלן הנחיות תפקוד טוב של על מנת לאפשר 
כלל מערכת בבהקשר להעסקת עובדי בריאות חיוניים במיוחד מההנחיות לחריגה 

 .COVID-19נמצאים בבידוד לאחר חשיפה לחולה ההבריאות, 
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  :"עובדים חיוניים באופן מיוחד" .1

חיונית במקום עבודתו במערכת הבריאות עובד בריאות, שנוכחותו 
עובד  :)להלן הרפואי הניתן במוסדבאיכות הטיפול  לפגוע והיעדרותו עלולה 

 יוחרג מכללי הבידוד הרגילים בתנאים הבאים: , חיוני באופן מיוחד( 

  לא ניתן למצוא לעובד מחליף. .1.1

 .חליף מתאים למילוי תפקידואין מ .1.2

 נעדרים ממקום העבודה.עובדים רבים בתחום פעילותו  .1.3
 

 לאשר באופן פרטני החרגה זו:המוסמכים  .2

, לאחר או מי מטעמו בית החולים מנהל –בבית חולים כללי ובמר"ג  .2.1
 . יועץ למניעת זיהומים/שנועץ במנהל היחידה למניעת זיהומים במוסד

יועץ לאחר שנועץ ב -קופתי או מי מטעמו רופא  -בקופות החולים  .2.2
 מניעת זיהומים  מטעם הקופה.

לאחר שנועץ או מי מטעמו  מנהל המוסד  –בבתי חולים  פסיכיאטרים  .2.3
 .מניעת זיהומיםיועץ לב

ראש האגף לגריאטריה או מי  –במוסדות אחרים לאשפוז ממושך  .2.4
 .לכך כהשהסמי

ראש שירותי בריאות  –במקרה של שירות מתחום בריאות הנפש  .2.5
 הנפש או מי מטעמה לאחר התייעצות עם היחידה הארצית למניעת

 זיהומים. 

 כהמי שהסמי ראשית משרד הרווחה או הרופא –במוסדות הרווחה  .2.6
 .לכך

מנהל הארגון  – במפורש בסעיפים הקודמים בכל ארגון אחר שלא צוין .2.7
 יועץ למניעת זיהומים.מנהל יחידה למניעת זיהומים/לאחר שנועץ 

 

 תיעוד .3

  . האישור באופן פרטנימתן לתעד את  על המוסד  .3.1

 .להלן ותפורטההנחיות המלתעד מעקב בדיקות לפי על המוסד  .3.2

במידה והעובד קיבל קנס עקב יציאה מבידוד, יש להעביר בקשה  .3.3
לביטול הקנס עם כל הפרטים ואישור המעביד על ההחלטה לעבודה 

 דוא"לל–תחת בידוד, לשולחן מרכזי לנציג מנהלת אכיפה 

agaf@moh.gov.ilhamal. . 
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 הסיכון להדבקה עובדים לשם מזעור סייגים לאישור  .4

 בתוך מוסד רפואי.  COVID-19 -ל מאומתהעסקת עובד  לא תותר .4.1

 םלעובד בריאות שחשיפתהחרגה מבידוד  אישורימתן יש להימנע מ .4.2
בשל החשש הגבוה  נמשכת,חשיפה הכאשר  לבן בית מאומתהינה 

ככל שהחשיפה הסתיימה, ניתן להדבקה לאחר מגע ממושך עם בן בית. 
בכפוף לאישור היועץ למניעת זיהומים ובתנאי שבדיקת החרגה לאשר 

PCR  .לפני חזרה לעבודה נמצאה שלילית 

במידה ונדרש באופן יוצא דופן לאשר גם עובדים העונים על הסייגים   .4.3
מנהל המרכז הארצי ללעיל, יש לפנות  4.1-4.2בסעיפים  שפורטו 

 .למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה במשרד הבריאות

 בדיקות נדרשות לפני העסקה .5

 בתחילת כל משמרת יש לדגום את העובד.  .5.1

, אולם אם PCRבבתי חולים כללים: הבדיקה הנדרשת הינה בדיקת  .5.2

מך עבודה על ס תחילתלא מגיעה מיידית ניתן לאפשר  PCRתשובת ה 

הינה  PCRת בדיקבדיקת אנטיגן שלילית. במידה והתשובה של 

  .השעות מעת לקיחת הדגימה 24 שלילית, התשובה הינה בתוקף ל

 לפני כל משמרת. ניתן להסתמך על בדיקת אנטיגן בשאר המוסדות: .5.3
 

 העובד וסביבתו תהנחיות להתנהלו .6

 לחבוש מסיכה כירורגית בכל זמן שהותועל העובד להיות ממוגן ו .6.1
 .ולהקפיד על היגיינת ידיים במוסד הרפואי

מוסד יש לצמצם למינימום את משך השהות של העובד החיוני ב .6.2
  .הרפואי

 .יש לצמצם למינימום מגעים עם עובדים נוספים או חולים .6.3

 על העובד המבודד לאכול בחדר נפרד בגפו.  .6.4

על העובדים האחרים להיות ממוגנים במסכה לפחות בעת קירבה  .6.5
 י במיוחד שהותר לו להגיע לעבודה על פי מסמך זה.לעובד חיונ

מנוחה נפרד לעובד בו ישהה בזמנים בו אינו  / יש להקצות אזור משרדי .6.6
   מחויב להיות באזורים משותפים.
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הרחיקו מידית לבמידה והעובד החיוני מפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים, יש  .7

ה וחיובי לדוח על כך ובמיד COVID-19 -לבצע לו בדיקה אבחנתית ל מהעבודה,
  למרכז הארצי למניעת זיהומים.

יש לתחקר את החשיפה לעובדים  COVID-19במידה ועובד החיוני מאובחן עם  .8
  נוספים ו/או חולים ולדוח על כך למרכז הארצי למניעת זיהומים.

חסר נרחב בעובדי בריאות ובהנחיית ראש חטיבת הרפואה, המוסמכים  בעת .9
מבידוד עובדים באופן קבוצתי וללא אישור  להחריגמעלה, יוכלו  2לאשר בסעיף 

 פרטני.

 

 בברכה,                                                                       

                            

 עזרא ורדד"ר                                                                         
  ראש חטיבת הרפואה                                                                         

 

  :רשימת תפוצה

 מנכ"ל  –פרופ' נחמן אש 
 פרויקטור הקורונה, מגן ישראל  –פרופ' סלמן זרקא 

 למנהל הכללי  המשנה  – דלוביץד"ר ספי מנ
 יו"ר הצט"מ –ד"ר בעז לב 

 שירותי בריאות הציבור ראש  – שרון אלרועי פרייסד"ר 
 צט"מ –ד"ר טל ברוש 
 בכיר איכות ובטיחות  סמנכ"ל –פרופ' ירון ניב 

 ארצית וראש מינהל הסיעוד  תאחות ראשי –ד"ר שושי גולדברג 
  הממשלתיים חטיבת בתי החוליםראש  – דגן וד"ר דוד

 היועצת המשפטית  –עו"ד דנה נויפלד 
 מנהלי אגפים חטיבת הרפואה 

 המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהמנהל  – פרופ' יהודה כרמלי
 מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים –טשל שוואבר יפרופ' מ

 ראש אגף הרפואה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  –ד"ר רמי שגיא 
  מנכ"לי קופות החולים 

 מנהלי בתי חולים  
 רופאים מחוזיים, משרד הבריאות 

 מנהלי האגפים הרפואיים קופות החולים 
 ד"ר שגית ארבל רופאה ראשית מנהלת מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה

  רופא  ראשי שב"ס  -גנ"מ ליאב גולדשטיין 
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 קרפ"ר צה"ל -תא"ל פרופ' אלון גלזברג 

 וראש חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית סמנכ"לית  – נשטייןיד"ר אורלי וי
בתי החולים, שירותי בריאות  ראש אגף רפואה, חטיבת –ד"ר אבינועם פירוגובסקי 

  כללית
 ארגוני חירום והצלה 
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