החיים בצל הקורונה
COVID -19
סמירה מסארוה
המרכז הארצי למניעת זיהומים

נקודת התחלה
• בחודש דצמבר  2019דווח בעיר ווהאן ,שבמחוז חוביי בסין ,על צבר תחלואה בדלקת
ריאות ממקור נגיפי (חום ,שיעול ,קוצר נשימה ותסנינים דו-צדדיים בצילום חזה).
• הנגיף מכונה SARS-CoV-2
• שם המחלה COVID-19

• ב 11.3.2020-ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות  COVID-19כפנדמיה.
• מאז דווחו ברחבי העולם מעל חצי מיליארד נדבקים ומעל ל 6 -מיליון מקרי מוות.
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פנדמיה עולמית
נתוני תחלואה
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גלי הקורונה בארץ
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על הפרק
• שגרת מניעת זיהומים במוסדות בריאות

• שגרת מניעת קורונה
• הכלת התפרצות
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שגרת מניעת זיהומים
שגרת מניעת זיהומים כללית:
• היגיינת ידיים
• אמצעי זהירות שגרתיים
• כללי אספטיקה והזרקה בטיחותית
• ניקוי וחיטוי סביבה וציוד

• טיפול בכביסה במחלקה ובמכבסה
• טיפול בפסולת חדה ואשפה
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ידיים של צוות רפואי
הן הגורם השכיח ביותר
להעברת מחוללים זיהומיים
במוסדות רפואיים

מודל '' 5רגעים'' להיגיינת ידיים
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אתר קריטי
סיכון של זיהום
ישיר במטופל

אחרי מגע
במטופל
אתר קריטי
סיכון של חשיפה
לנוזלי גוף
אחרי מגע
בסביבת המטופל

לפני מגע
במטופל

אמצעים להיגיינת ידיים
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תכשיר לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול
) (alcohol based hand rubתכשיר (נוזל ,ג'ל ,קצף) שנועד לחיטוי ידיים ללא מים ,מכיל לפחות סוג
אלכוהול בריכוז  ,60-95%ומרכך (כגון גליצרול) ,עם או ללא מרכיב אנטימיקרוביאלי נוסף (כגון
כלורהקסידין בריכוז )0.5%

תכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים עם משאבה תקינה על כל מיטה ועל כל עגלת טיפול ובכל
אתר בו ניתן טיפול
 תכשיר לרחצת ידיים :סבון אנטימיקרוביאלי
 :antmicrobial soapסבון המכיל מרכיבים המעכבים או מקטינים את אוכלוסיית מיקרואורגניזמים על העור (כגון:
כלורהקסידין בריכוז )2-4%

ליד כל כיור המשמש לרחצת ידיים בטיפול בחולים

כיצד לבצע היגיינת ידיים?
• לומדה בנושא היגיינת ידיים הוכנה ע''י המרכז הארצי למניעת זיהומים עבור
הצוותים המטפלים
• לצפייה ותרגול בלומדה יש ללחוץ על הקישור הבא:
• https://www.blossom-kc.com/platform/icfip/Launcher?assignment=18&anonymous=1
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היגיינת ידיים ושימוש בכפפות
 שימוש בכפפות אינו מחליף את הצורך בהיגיינת ידיים!
 יש לחטא ידיים לפני ולאחר הסרת כפפות

 שימו לב –
 קיימת היענות נמוכה יותר לביצוע היגיינת ידיים כאשר יש שימוש בכפפות
 יש לעטות כפפות רק כאשר נדרש ,ולהסירן מיד בסיום הפעולה

≠
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תכשיטים וציפורניים מלאכותיות
אצל הצוות המטפל
 חל איסור מוחלט על ענידת תכשיטי אצבעות במהלך העבודה,
למעט טבעת נישואין חלקה
 חל איסור מוחלט על הרכבת ציפורניים מלאכותיות כולל לק ג'ל
 יש להקפיד על ציפורניים קצרות באורך מקסימאלי של  0.5ס"מ

 באם נעשה שימוש בלק לציפורניים הלק יהיה שלם
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ניטור היענות להיגיינת ידיים
•

חשוב מאד לבצע ניטור של היענות להיגיינת ידיים

•

השיטה המועדפת לניטור היא באמצעות תצפית ישירה על ביצוע היגיינת ידיים ע"י צוות
מטפל

•

בצוע התצפיות צריך להיות על ידי אדם מיומן ובעל הכשרה במניעת זיהומים

•

כלי הניטור צריך להיות מובנה ,קל למילוי ,ועם התוויות ברורות  -שלא נותנות מקום לשיקול
דעת אישי .כלי זה קיים בנוהל להיגיינת ידיים 24/2009
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אמצעי זהירות שגרתיים
STANDARD PRECAUTION
• לבישת אמצעי מיגון בהתאם לרמת הסיכון שבפעולה לפני מגע עם:
•
•
•
•

דם
נוזלי גוף ,הפרשות (פרט לזיעה)
עור לא שלם
ריריות

ינקטו ללא קשר לסטאטוס זיהומי ידוע או חשוד
של המטופל
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אמצעי זהירות שגרתיים

STANDARD PRECAUTION
בכל מגע בדם או הפרשות שימוש ב:

כפפות
חלוק או סינר
בסיכון למגע עם הבגד

מיגון פנים (מסכה  ,משקף)
בסיכון התזה לפנים
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הנחיות לניקוי וחיטוי הסביבה הטיפולית

16

סביבת המטופל
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 הסביבה הדוממת הכוללת ציוד ומשטחים קבועים וניידים במגע ישיר
עם המטופל ,הפרשותיו ,או ידי הצוות המטפל.
 סביבת המטופל מאוכלסת בפלורה של המטופל .והיא כוללת:
 משטחים וציוד בעמדת המטופל לרבות:
 מיטה ,מזרן ,ארונית ,פעמון קריאה לעזרה ,משטחים קבועים וניידים לצד
העמדה כגון :כסא וכורסא ,ציוד רפואי (מד לחץ דם ,מוניטור ,עמוד עירוי,
סופר טיפות וכו') ,תאי אחסון שונים;

 משטחים וציוד בחדר:
 כיור ,ברזים ,מתקן לסבון ,מתקן לניגוב ידיים ,כלל הידיות והמתגים
לרבות :מתגי אור ,ידית הדלת;

 משטחים וציוד בחדר השירותים:
 אסלה ,כיור ,ברזים ,מתקנים ,פעמון קריאה לעזרה ,ידיות ומתגים;

הסביבה הטיפולית
כוללת את כל שטחי המוסד הרפואי
בסביבה הטיפולית קיים פיזור רב של חיידקים חלקם עמידים
המאפיינים את הפלורה של הסביבה הטיפולית:
• הסביבה האנושית:

חולים אחרים עם מחלות זיהומיות/נשאות
אנשי צוות ומבקרים
• הסביבה הפיזית:
ציוד ,מכשור וחפצים מזוהמים
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הפחתת פיזור סביבתי -ניקוי וחיטוי
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 כללי ניקוי ציוד וסביבה (בהתאם להנחיות חוזר מנהל רפואה מס' )12/2006





ניקוי משטחים וציוד בין מטופל למטופל
שימוש בתכשירים מאושרים לחיטוי ציוד במוסדות רפואיים
להעדיף ניקוי וחיטוי ציוד וסביבה בתמיסת כלור בריכוז של  1000חל''מ לפחות .במכשור אלקטרוני רגיש
ניתן לנקות בתכשיר על בסיס אמוניום רבעוני
תכשיר נמצא במיכל סגור עם תווית עם שם התכשיר ,תאריך מיהול וריכוז התכשיר

 תדירות ניקיון של משטחים עם מגע תכוף ( (HIGH TOUCHבמחלקות ובשטחים המשותפים בכלל
המוסד לפחות פעם ביום
 משטחים אלה כוללים את יחידת החולה (ארונית ,מעקה מיטה) ,ידיות של הדלתות ,מפסקי חשמל,
כפתורי מעליות וכו.

עקרונות בביצוע ניקוי וחיטוי
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 יש להשלים ניקוי וחיטוי של עמדת מטופל לפני המעבר לעמדת מטופל אחרת
 יש להשתמש במטלית חדשה /נקיה טבולה בחומר החיטוי לניקוי משטח נתון
 אין לעבור מיחידת מטופל אחת ליחידת מטופל אחרת עם אותה מטלית
 אין לבצע טבילה חוזרת של המטלית המשומשת בתמיסת החיטוי
 יש להחליף את תמיסת החיטוי (במידה ומשתמשים בתמיסה הנמצאת במיכל פתוח) כל  3-4עמדות טיפול
 תמיסה לניקוי רצפות להחליף כל  3-4חדרים או אחת לשעה

 יש להשתמש במטלית שיכולה להשאיר את המשטח רטוב
 זמן התייבשות המשטח הוא זמן הפעולה של החומר הפעיל (לא ליבש את המשטח אחרי הניקוי)

תמיסת כלור
 בריכוז של  1000חל"מ (:)ppm
 מטרת השימוש:

לחיטוי סביבה ,משטחים ,ציוד רפואי לא קריטי כמו:




קערות רחצה ,אגניות ,סירים ובקבוקי שתן



ציוד ומכשור ביחידת חולה בסביבה המשותפת

 אופן ההכנה:



יש למהול טבליות בתוך ליטר מים לפי הנחיות היצרן



יש לרשום על המכל את תאריך ושעת ההכנה

 זמן



התמיסה טובה לשימוש בהתאם להוראות היצרן
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תמיסת כלור בריכוז גבוהה
 נדרש לניקוי וחיטוי ציוד וסביבת מטופל עם מחלה זיהומית פעילה ע"י
קלוסטרידיום דפיצילה ()CDI
 ריכוז של  2000חל"מ:

 במהלך שהות המטופל באשפוז (בזמן מחלה פעילה)
 ריכוז של  5000חל''מ:
 בשחרור המטופל או בהפסקת בידוד CDI
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אמוניום רבעוני
 תכשירים על בסיס אמוניום רבעוני מאושרים לחיטוי סביבה וציוד
 התכשיר זמין בכמה צורות:
 מטליות (נוחות לשימוש)
 יש לקחת בחשבון גודל המטלית וגודל השטח המנוקה
 להקפיד על שליפה נכונה מהקופסה וסגירת המכסה הרמטית למניעת התייבשות המטליות

 תרסיס /תמיסה :לבדוק הוראות בטיחות בשימוש

 חסרון :יעילות נמוכה נגד קלוסטרידיום דפיצילה
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יעיל ביותר כנגד חיידקים גרם חיוביים וגרם שלילים



פעילות טובה כנגד מתגי שחפת ,וירוסים ופטריות



פעילותו מהירה מאד -עם התנדפותו



פעילות נותרת לא קיימת



מושפע מנוכחות חומר אורגני



בשימוש בשילוב עם כלורהקסידין או נושאי יוד כחיטוי לעור לפני פעולות פולשניות



מהווה תכשיר לחיטוי ידיים מהיר בשילוב עם מרככים וכלורהקסידין ,אין להשתמש
בתכשיר המיועד לחיטוי ידיים למטרות אחרות



משמש לחיטוי משטחים נקיים לסוגיהם

בקרה של תהליכי ניקוי וחיטוי
כדי להגיע להקטנה משמעותית
של היקף הזיהומים
חייבים להשיג

תהליך ניקוי מלא ואיכותי.
הדרך היחידה לוודא
קיום תהליך כזה הינה

בקרה !
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שיטות בקרה
 :ATP מדידת כמות חומר אורגני על משטח נבדק באמצעות מכשיר
 יתרונות :נותן מדידה כמותית ,הניתנת להשוואה למשך זמן ובדיקת עקומת שיפור
 חסרונות :אינו מבדיל בין מחוללים לכל חומר אורגני אחר
 דורש נוכחות בזמן קצוב אחרי הניקוי אחרת יהיה הבדל בין המדידות

 חומר זרחני :חומר חסר צבע שנמרח על המשטח לפני ניקויו
 יתרונות :ניתן לראות אם נעשתה פעולה מכאנית של ניקוי ולהראות למבצע הניקוי באופן
מידי
 חסרונות :ניתן להגיד שהאזור שנמרח נוקה אך לא ניתן להגיד באופן ודאי שכל המשטח
נוקה
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כללי אספטיקה והזרקה בטיחותית
 אין להכניס עגלה משותפת לתוך יחידה מטופל
 עדיף לעבוד עם מגש אישי שינוקה בתום הטיפול בחולה
 נדרש לנקות משטח הכנת תרופות בנוסף לניקוי הרוטיני לפני כל הכנת תרופות
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כביסה
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 כל הכביסה במוסד רפואי נחשבת ככביסה זיהומית
 הכביסה כוללת את מוצרי הטקסטיל במוסד הרפואי :סדינים ,שמיכות,
כריות ,מגבות ,בגדים אישיים של המטופלים /דיירים ,וילונות וכל מוצר
טקסטיל נוסף הנמצא בסביבה הטיפולית
 יש להפריד כביסה מלוכלכת (שהייתה בשימוש) מכביסה נקייה גם במהלך
האיסוף ,האחסון והשינוע שלה

טיפול בכביסה
 הטיפול בכביסה מלוכלכת מתחיל בנקודת האיסוף שלה ,מיטת המטופל או סביבתו הקרובה או
אתרי הטיפול השונים בהם נעשה שימוש בכביסה
 במהלך איסוף הכביסה יש להימנע מניעור הכביסה למניעת פיזור אירוסולי של המחוללים
בסביבת המטופל
אחסון ושינוע כביסה מלוכלכת יעשה באוגר עם מכסה ורגלית לפתיחה






במיכל /שקית סגורים ואטומים לנוזלים
אין למלא מעל  75%מקיבולת השקית
יש לקבוע הנחיות לניקוי מיכלים אלו

 אוגר איסוף הכביסה יהיה מחומר חזק ועמיד לנוזלים או מבד חזק שבתוכו תוכנס שקית ניילון
חזקה
 יש לקבוע חדר נפרד סגור וייעודי למטרת ריכוז כביסה מלוכלכת בלבד
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שינוע כביסה
 ניתן להשתמש בפיר לפינוי כביסה מהמחלקה לאתר הייעודי לאיסוף הכביסה או הטיפול בה
 כביסה תושלך לפיר כשהיא בתוך שקית סגורה היטב ,לא תמולא ליותר מ  75%מנפחה
 אם משנעים כביסה לאתר איסוף מרכזי:
 יש לשנע במיכל /עגלה ייעודית למטרה זו בלבד מופרד בצבע או בסמן בולט מאמצעי שינוע כביסה נקיה


על המיכל /עגלה להיות רחיץ



שינוע הכביסה יעשה במיכל סגור

 הסעת הכביסה לאתר כביסה חיצוני:
 הרכב לא יוביל כביסה מלוכלכת וכביסה נקיה בו זמנית אלא אם קיימת ברכב הפרדה מוחלטת ע''י מחיצה קבועה עמידה
למים
 הרכב יעבור שטיפה וניקוי

 שינוע כביסה נקיה:
 יעשה במיכל /עגלה ייעודים מסומנים מכוסים בכיסוי רחיץ
 כביסה נקיה תשונע כשהיא עטופה בשקית ניילון
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מבנה חדר הכביסה
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 נדרש להגדיר שטח ייעודי לטיפול בכביסה
 במכבסה תהיה הפרדה בין חדר הטיפול בכביסה מלוכלכת לשאר אתרי המכבסה
 חדר הטיפול בכביסה המלוכלכת יהיה עם קירות מצופים בחרסינה ויכיל תעלת ניקוז

 מבנה המכבסה לפי הזרימה הבאה :חדר טיפול בכביסה מלוכלכת ,חדר כיבוס ,חדר
יבוש ,חדר גיהוץ ,חדר מיון וטיפול בכביסה נקיה
 נדרש להפריד בין האתרים בצורה ברורה כדי למנוע הזדהמות הכביסה

 במחלקה הכביסה תמוין ,תאוחסן ותטופל באתר נקי שאינו אתר טיפול או מעבר
מטופלים .כביסה אישית של מטופל יכולה להיות מאוחסנת בארון אישי שלו

פסולת רפואית
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פסולת זיהומית
 פרטים חדים :כל פריט או מכשיר העלול לחדור לגוף ,כולל מחט ,מזרק ומחט ,סכין חיתוך
כירורגי ,אמפולות

 חומר מתרבית של מיקרואורגניזמים ,וכלים שהכילו תרביות אלה
 חומר ממחולל לא ידוע
 פסולת שהיתה במגע עם חולים המאושפזים בבידוד עקב מחלה זיהומית
 ב  2011פורסם חוזר מנהל רפואה מס'  24/2011מבהיר ומגדיר כי בידוד עקב מחלה זיהומית הכוונה

למחלות זיהומיות מיוחדות המוגדרות כ  CLASS4כגון מחוללים של קדחת דמומית נגיפית,
אבעבועות שחורות
 כל חומר אחר שהמנהל הרפואי הורה להגדיר כפסולת זיהומית
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טיפול בפסולת זיהומית
 פסולת זיהומית שאינה פסולת חדה:
 תיאסף בתוך מכל בעל מכסה צמוד עם כיתוב בכתום ''פסולת זיהומית''
 תוכו ידופן שקית פלסטיק לשימוש חד פעמי בצבע ''כתום'' עם הדפס '' סכנה – חומר מזוהם

 פסולת חדה:
 לשים במיכל קטן מפלסטיק קשיח בעל פתח רחב עם מכסה מתאים
 האיסוף למיכל יעשה בעמדת הטיפול
 השלכתו למיכל פסולת זיהומית כשהוא סגור בהתמלאו עד  75%מנפחו

 איסוף פסולת זיהומית /חדה:
 פח הפסולת יאוחסן במקום ייעודי סגור ''רחוק מהישג יד מבקרים''
 ירוכז באתר ייעודי מוגן במוסד
 יפונה לצורך טיפול לפני השמדה ע''י חברה ייעודית
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טיפול בפסולת רגילה
 פסולת תיאסף לפח עם מכסה ודוושה לפתיחה
 הפח מדופן בשקית חזקה ,לא חדירה לנוזלים
 כשמתמלא לכ 75% -מתכולתה לסגור ולפנות לאתר איסוף
הפסולת
 פסולת מפונה דרך פיר בשקיות סגורות היטב או בעגלות
סגורות
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על הפרק
 שגרת מניעת זיהומים במוסדות בריאות
 שגרת מניעת קורונה
 הכלת התפרצות
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שגרת מניעת קורונה
 הקפדה על כללי מיגון
 דיגום צוות ומטופלים
 חיסון צוות ומטופלים
 מניעת כניסת תחלואה מבחוץ
 כללי התנהלות בתוך המחלקה
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מספר עובדות על מחלת הקורונה
גורם
תסמינים
אינקובציה

•
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Novel human coronavirus (sara-cov-2) – Covid -19

•  1מתוך  3נדבקים יהיו ללא תסמינים
• תסמינים בלתי ספציפיים הכוללים :חום ,צמרמורת ,שיעול ,קוצר נשימה ,כאבי ראש ועייפות ,אובדן חוש ריח
וטעם ,כאבי גרון ,נזלת ,בחילה או הקאות ושלשול
•  2-14ימים
• מרבית הנחשפים מפתחים תסמינים ביום  4או  5לחשיפה

הגדרת מקרה

• מאומת – תוצאת בדיקת סקר חיובית לSARS COV 2 -
• חשוד – אדם עם תסמינים מחשידים ללא תוצאות מעבדה מוכחות

משך המחלה

• אנשים עלולים להיות מדבקים יומיים לפני הופעת התסמינים
• הסיכוי לבודד נגיף חי אחרי יום  10לאבחון הוא נמוך מאוד ,יחד עם זאת ,הסיכון להדבקה דועך כעבור שבוע
מהופעת הסימפטומים

חשיפה

•
•
•
•

מגע קרוב וממושך מעלה את הסיכון להדבקה
פיזור הנגיף באמצעות טיפות (עיטוש ,דיבור שיעול)
מגע במשטח נגוע ואח"כ מגע בריריות יכול להוות מקור להדבקה
קיים סיכון לפיזור אווירני בזמן מפעולות יוצרות אירוסול

דרכי העברה
 מגע
 טיפתי

 אווירני
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הקפדה על כללי מיגון
 עבודה עם מדים או בגדים ייעודיים נקיים המוחלפים מדי יום
 הקפדה על שימוש באמצעי זהירות שגרתיים:
 היגיינת ידיים
 לבישת ציוד מיגון בהתאם לפעולה ולרמת הסיכון לחשיפה
 הקפדה על הסרת כפפות בתום הפעולה שלשמה נלבשו

 עטיית מסכה בקרבת מטופלים ובזמן שהות במרחב הטיפולי
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דיגום
 דיירים:
 בצוע בדיקת  PCRאו אנטיגן בכניסה למוסד
 בידוד ובצוע בדיקת אנטיגן בכל מקרה של תחלואה חשודה

 צוות:
 דיגום  PCRשבועי לכל הצוות המטפל או נמצא בסביבה הטיפולית
 בצוע בדיקת אנטיגן בכל מקרה של תחלואה מחשידה
 אי הגעה לעבודה ודיווח לממונה בהופעת כל תסמין מחשיד או תחלואה
נשימתית
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חיסונים
 חיסונים הוכיחו בעבר את יעילותם
 במניעת מחלה
 בהקלה של חומרת מחלה

 הכחדה של מחלות מסוימות מהעולם
 הורדה בשיעור התמותה והנכות
 חסכון בימי מחלה למשק
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שיעור חיוביים בקרב מחוסנים ולא מחוסנים
 2חיסונים
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שיעור חיוביים בקרב מחוסנים ולא מחוסנים
 2חיסונים ובוסטר
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שיעורי תמותה בקרב מחוסנים ולא מחוסנים
ב  2חיסונים

45

שיעורי תמותה בקרב מחוסנים ולא מחוסנים
ב  2חיסונים ובוסטר
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COVID 19
השפעת החיסון על תמותה בארצות הברית
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השפעת ההתחסנות על תחלואה ב  COVID-19בארץ

48

השפעת ההתחסנות על תמותה מ  COVID-19בארץ
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חיסונים
 נדרשת היענות מלאה להנחיות להתחסנות בקרב צוות מטפל
 עידוד התחסנות בקרב דיירים
 לפי הנחיות עדכניות צוות ודיירים:
 חיסון אוכלוסייה מעל גיל  60בשתי מנות חיסון ושתי מנות דחף ,מטפלים אישיים וצוותים
רפואיים

 מנת חיסון חובה למי שהחלים לפני התחסנות או אחרי מנה אחת של חיסון
 אין מניעה למי שחלה להתחסן ב  4מנות חיסון
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מניעת כניסת תחלואה מבחוץ
 בקרת סטטוס בדיקת אנטיגן של מבקרים
 מבקר מחוסן הצהרה על בצוע בדיקת אנטיגן ביתית
 מבקר לא מחוסן בדיקת אנטיגן מוסדית
 ניתן לבצע בדיקת אנטיגן בכניסה למוסד

 אין להגביל ביקורים בעת שגרה
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התנהלות במחלקה בשגרת קורונה
 הקפדה אוורור המרחב הטיפולי המשותף וחדרי המטופלים
 הדרישה המינימלית ל  4חלופות אוויר בשעה מתוכן  2של אוויר צח

 ניקוי המרחב הטיפולי
 הקפדה על ניקוי תדיר של אזורי מגע גבוהה

 הכלת פעולות מייצרות אירוסול
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ניקוי המרחב הטיפולי
ניקוי סביבת המטופל
• תדירות ניקיון שגרתי  -אחת למשמרת/פעמיים ביום (אזורי מגע תכופים)

ניקוי ציוד רפואי
• מכשור משותף :כיסא רחצה ,מדי לחץ דם ,מד סטורציה ,מד סוכר ,מכשור פיזיותרפיה ,עגלות טיפולים ,עגלות תרופות
• תדירות :ניקוי שגרתי ע"פ תוכנית ובהעברה בין מטופלים

ניקוי סביבת המחלקה
• שטחים ציבוריים במחלקה ושאר אזורים בהם מסתובבים מטופלים ואנשי צוות
• תדירות :פעם ביום לפחות

טיפול בעגלות פינוי
• עגלות פינוי כביסה ,אוכל ,אשפה :יש להשתמש בעגלות או מכלים רחיצים ולנקות לפני ואחרי השימוש

ניקוי וילונות וטקסטיל אחר
• יש להקפיד על הסרת טקסטיל לפני ביצוע הניקיון ,וכיבוסו במכונת כביסה בטמפרטורה של לפחות  70מעלות צלזיוס
• פריטים שלא ניתנים לניקוי וחיטוי ולא לכביסה ליעד למטופל יחיד ולזרוק בתום השימוש
• להימנע משימוש בריהוט בד שלא ניתן לניקוי באתרים משותפים
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פעולות מייצרות אירוסול
להקפיד על בצוע פעולות מייצרות אירוסול כגון אינהלציה ,שאיבה מדרכי נשימה
בהתאם להנחיות עדכון  24ליוני 2021
 יש להעדיף שימוש במשאף או מתווך  Spacerמונע פיזור אירוסולי.
 במידה ולא נעשה שימוש במתווך:
 הפעולה תתבצע בחדר מאוורר עם דלת סגורה וחלון פתוח
 במידה ומערכת המיזוג משותפת למספר חדרים ,לנתק את המיזוג
 הופעת תחלואה נשימתית מחשידה:
 צוות יתמגן במיגון במסכה  ,N95חלוק ומגן פנים
 לא לבצע את הפעולה בנוכחות השותפים לחדר
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על הפרק
 שגרת מניעת זיהומים במוסדות בריאות
 שגרת מניעת קורונה
 הכלת התפרצות
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הכלת התפרצות
 מודל ששת הממים
 מי נדרש לדיגום
 מתחמים
 מיגון
 מסלולים
 מתווה עבודה
 משטר ניקוין
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מי נדרש לדיגום
 בעת גילוי מקרה חיובי איש צוות או מטופל במוסד :
 נדרש לדווח ללשכת הבריאות באזור
 לדווח למגן אבות ולהזמין דיגום  -ביצוע  PCRלכל העובדים והמטופלים
במחלקה הרלבנטית
 דיגום חוזר כל  3-4ימים עד קבלת שני מחזורי דיגום שליליים לכלל הנדגמים

 בדיקת אנטיגן לדיירים /מטופלים בהופעת תסמינים מחשידים
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מתחמים :חלוקת האתרים במחלקה בה שוהים מאומתים ל
COVID19
מתחם נקי

מתחם התמגנות
מתחם טיפול במבודדים

מתחם הסרת מיגון
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• שטח מוגדר כנקי שהוא נפרד ממתחם הבידוד (אזור בו שוהים או מסתובבים מאומתים)
וכניסה אליו לא כוללת מעבר דרך מתחם הבידוד
• כולל חדר הלבשה וחדר אחסון ציוד אישי של הצוות ,שירותי צוות ,חדר אוכל וחדר מנוחה
• צוות נכנס לאזור נקי רק לאחר פשיטת אמצעי המיגון
• אזור מחוץ למתחם הטיפול במבודדים בהתאם לאתר הבידוד שהוגדר ,לדוגמא ,אם המאומת
שוהה בתוך החדר  ,המתחם יהיה בכניסה לחדר ,אם יש רצף חדרי בידוד ,לתחום ולסמן את
האזור ,ולמקם לפני כניסה למתחם
• כולל עמדת התמגנות עם ציוד הנדרש
• אזור בו שוהים מטופלים שהוגדרו כמאומתים (כולל תחנת אחות וחדר תרופות של
המחלקה)
• כל הציוד באזור זה מוגדר כנגוע
• צוות נכנס לאזור זה רק לאחר לבישת אמצעי המיגון
• אזור נפרד ממתחם ההתמגנות
• ממוקם בסמוך לאזור הטיפול במבודדים (אך מחוצה לו)
• כולל עמדת הסרת מיגון עם ציוד הנדרש

אמצעי מיגון הנדרשים
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מתחמים :עמדת התמגנות
העמדה תוצב במקום נקי שאינו משמש למעבר מטופלים או ציוד משומש/לא נקי
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תכשיר לחיטוי ידיים
מסכות
חלוקים
מגן פנים

כפפות

הציוד יונח על משטח רחיץ (או בארון סגור)
לא לשים על אותו משטח ציוד נגוע (ציוד המשמש לטיפול
בחולים כמו מד לחץ דם וכו..

מיגון

הנחיות לבישת אמצעי מיגון

באם ידועה נשאות של חיידק עמיד  -יש ללבוש סינר או חלוק נוסף מעל חלוק המיגון בעת הטיפול
במטופל .הסינר/החלוק הנוסף יוסרו בסיום הטיפול.
קישור לסרטון הדרכה בנושא התמגנות והסרת מיגון:
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/PPE.aspx

מתחמים :עמדת הסרת מיגון
העמדה תוצב בסמוך לאזור הטיפול במטופלים (אך מחוץ למתחם הטיפול במבודדים),
במקום שאינו מהווה מעבר למטופלים או שינוע

תכשיר לחיטוי ידיים
כפפות (לצורך ניקוי
מגני פנים)
מטליות ח.פ .לניקוי
מגני פנים
שקיות נקיות לאחסון
מגני פנים נקיים
מסכות

הציוד יונחו על משטח רחיץ (או בארון סגור)
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מיגון

הנחיות הסרת אמצעי מיגון

הסר חלוק
 .1פתח את הרכיסה בלי לגעת בחלק הקדמי
 .2פשוט את החלוק כשחלקו הנקי (הקרוב לגוף)
הופך לחיצוני
 .3השלך לפח או למיכל פינוי (במידה ומדובר
בחלוקים רב פעמיים)
הסר את המסכה המשומשת (בלי לגעת בשטח
החיצוני) והשלך לפח

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

הנחיות לניקוי וחיטוי מגן פנים:
עטיית כפפות נקיות (לפני הסרת מגן
.1
הפנים)
הסרת מגן הפנים
.2
ניקוי וחיטוי באמצעות מטלית ספוגה
.3
בכלור או אמוניום רבעוני
אחסון בשקית נקיה
.4
בסיום הסרת כפפות וחיטוי ידיים
.5
בתכשיר אלכוהולי

מבנה סכמטי :מחלקה בבידוד ל ( COVID19מאומתים)
(אפשרות מומלצת ליישום כאשר ניתן)

מתחם
הסרת
מיגון

מתחם
טיפול
במבודדים

מתחם
התמגנות

מקרא:
מעבר צוות ללא אמצעי מיגון (פרט למסכה כירורגית)
מעבר צוות עם אמצעי מיגון (מסכה ,מגן פנים ,חלוק ,כפפות)
כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד לאיזורים שהוגדרו

עמדת התמגנות
עמדת הסרת מיגון

מתחם נקי
(כולל שירותים,
וחדר מנוחת צוות)

מבנה סכמטי :מחלקה בבידוד ל ( COVID19מאומתים)
(אפשרות חליפית)

מתחם
טיפול
במבודדים

מתחם
הסרת
מיגון

מתחם
התמגנות

מתחם נקי
(כולל שירותים,
וחדר מנוחת צוות)

מקרא:
מעבר צוות ללא אמצעי מיגון (פרט למסכה כירורגית)
מעבר צוות עם אמצעי מיגון (מסכה ,מגן פנים ,חלוק ,כפפות)
כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד*

עמדת התמגנות
עמדת הסרת מיגון

* במידה ולא ניתן ליעד כניסה/יציאה
נפרדת למטופלים – הכניסה והיציאה
יהיו כמו הצוות (אבל נדרש לבצע ניקיון
של אזור המעבר לאחר מעבר
המטופלים או ציוד משומש או לא נקי)

כללי עבודה עם מטופלים שאינם מאומתים במחלקה עם
התפרצות קורונה
תנאי דיור
מטופלים
חשופים

מעבר בין
מטופלים

ציוד עבודה
ותכשירים
להיגיינת ידיים

•
•
•
•
•

מטופלים  /דיירים חשופים ישהו בחדריהם ככל שניתן
הוצאה למרחב המשותף לאחר ביצע בדיקת אנטיגן לפני היציאה
בחלל סגור – להעדיף יציאת דייר רק עם שותפים לחדר
בחלל פתוח – ניתן להוציא מספר דיירים ,תוך שמירת ריחוק ביניהם ,והקפדה על עטית מסכה בעת ביצוע המעברים
במחלקות לתשושי נפש ,ניתן להיעזר במחיצת הפרדה מקובעת בין אגפים ,בהתאם למבנה המחלקה

• במעבר בין מטופלים יש להסיר כפפות ,לבצע היגיינת ידיים ,ולעטות כפפות נקיות
• ללבוש ציוד מיגון :מסכה ,מגן פנים ,חלוק בעת טיפול ישיר במטופלים
• ניתן ללבוש סינר או חלוק מעל המיגון בהתאם לפעולה הטיפולית /במטופל עם נשאות ידועה לחיידק עמיד

• ציוד שנדרש לשאת לצורך עבודה כגון עט או מכשיר קשר מחלקתי יאוחסנו בפאוץ' אישי
• תכשירי אלכוהול להיגיינת ידיים זמינים בעמדות טיפול ובחדרים ליד כל מיטה
• במידה ומטעמי בטיחות לא ניתן לפזר תכשירי אלכוהול במחלקה ,תכשיר לחיטוי ידיים אישי יאוחסן בפאוץ' אישי
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מהלך העבודה בתוך מתחם הטיפול במאומתים
מתווה עבודה

• כל המטופלים  /דיירים הנמצאים במחלקה בבידוד מוגדרים כמאומתים
תנאי דיור
מטופלים
בבידוד

מעבר בין
מטופלים

• תוגבל תנועת המטופלים אל מחוץ למחלקה אלא אם יש חצר ייעודית סגורה
• פעולות מייצרות אירוסול יבוצעו בחדר סגור אלא אם כל צוות המחלקה ממוגן במיגון מתאים
• בתוך המחלקה מותרת תנועת המטופלים מלבד באתרים הנקיים המיועדים לצוות

• במעבר בין מטופלים יש להסיר כפפות ,לבצע היגיינת ידיים ,ולעטות כפפות נקיות
• אין להחליף מסכה ,מגן פנים ,או חלוק בעת השהות במחלקה בבידוד (בין מטופלים)
• ניתן ללבוש סינר או חלוק מעל המיגון בהתאם לפעולה הטיפולית /במטופל עם נשאות ידועה לחיידק עמיד

•
•
ציוד עבודה •
ותכשירים •
להיגיינת
ידיים

רחצת
מטופלים

אין לאחסן ציוד ניטור למאומתים מחוץ למתחם המאומתים
ציוד שנדרש לשאת לצורך עבודה כגון עת או מכשיר קשר מחלקתי יאוחסנו בפאוץ' אישי
תכשירי אלכוהול להיגיינת ידיים זמינים בעמדות טיפול ובחדרים ליד כל מיטה
במידה ומטעמי בטיחות לא ניתן לפזר תכשירי אלכוהול במחלקה ,תכשיר לחיטוי ידיים אישי יאוחסן בפאוץ' אישי

• במטופל הנזקק לסיוע צוות יש להימנע ככל האפשר משימוש בברז ראש מקלחת (דוש) בכדי למנוע התזה על המטפל
• רצוי לבצע את הרחצה על ידי שימוש בספוג וגיגית מים (מומלץ שהרחצה תתבצע במקלחת ,ולא במיטה)
• יש לעטות סינר רחצה מעל חלוק המיגון בזמן הרחצה

מתווה עבודה

מהלך העבודה בתוך מחלקה בידודית (מאומתים)
•
•
תנאי דיור •
מטופלים •
בבידוד •

מתחם טיפול במאומתים ימוקם בפרוזדור מופרד מפרוזדור בו שוהים מטופלים לא מאומתים
יופרד בהפרדה יציבה ,ויסומן בשילוט ברור המראה את גבולות המתחם (העדפה להפרדה בדלת אש)
מאומתים יקובצו באתר בידוד אחד (מומלץ להימנע מפיזור מאומתים במספר אזורים במחלקה)
כניסה למתחם השליליים מהאזור הנקי ,ולא תעבור דרך מתחם מאומתים
במידה ומדובר בחדר בידוד אחד למאומתים  -דלת החדר תהיה סגורה בכל עת .על החדר להיות עם שירותים צמודים כך שהמטופל לא יוצא
מהחדר לשום מטרה .יש לתחום את אזור הסרת המיגון עם פרגוד כדי למנוע מגע עם ציוד וסביבה

•
•
•
מעבר בין
•
מטופלים

יש לייעד צוות נפרד למאומתים
במעבר בין מטופלים בתוך כל אתר יש להסיר כפפות ,לבצע היגיינת ידיים ,ולעטות כפפות נקיות
אין להחליף מסכה ,מגן פנים ,או חלוק בעת השהות במחלקה בבידוד (בין מטופלים)
ניתן ללבוש סינר או חלוק מעל המיגון בהתאם לפעולה הטיפולית /במטופל עם נשאות ידועה לחיידק עמיד

•
ציוד עבודה •
ותכשירים •
להיגיינת •
ידיים
•

נדרש להקצות ציוד ייעודי לכל אתר כולל ציוד ניטור ,ציוד זה יישאר בתוך האתר
אין לאחסן ציוד ניטור למאומתים מחוץ למתחם המאומתים
ציוד שנדרש לשאת לצורך עבודה כגון עת או מכשיר קשר מחלקתי יאוחסנו בפאוץ' אישי
תכשירי אלכוהול להיגיינת ידיים זמינים בעמדות טיפול ובחדרים ליד כל מיטה
במידה ומטעמי בטיחות לא ניתן לפזר תכשירי אלכוהול במחלקה ,תכשיר לחיטוי ידיים אישי יאוחסן בפאוץ' אישי

• במטופל הנזקק לסיוע צוות יש להימנע ככל האפשר משימוש בברז ראש מקלחת (דוש) בכדי למנוע התזה על המטפל
• רצוי לבצע את הרחצה על ידי שימוש בספוג וגיגית מים (מומלץ שהרחצה תתבצע במקלחת ,ולא במיטה)
רחצת
מטופלים • יש לעטות סינר רחצה מעל חלוק המיגון בזמן הרחצה

מתווה עבודה

מהלך העבודה באתר מאומתים
הנדרשים לפעולות שמייצרות אירוסול

תנאי דיור מטופלים
בבידוד

מיגון צוות

• במידה ולמטופל מאומת נדרש לבצע אינהלציה או שאיבה מדרכי נשימה  -יש להעדיף
שישהה במחלקה ייעודית ולא במחלקה משותפת עם מטופלים שאינם מאומתים
• בכל מקרה אין לבצע אינהלציה למטופל מאומת באזור משותף (למשל לובי)
• בהעדר מחלקה בידודית ייעודית למאומתים :במידה ויש מטופל/ים המקבל/ים טיפול
באינהלציה – יתבצע בחדר עם דלת סגורה וחלון פתוח

• איש הצוות שמטפל במטופל בזמן ביצוע אינהלציה /סקשן יתמגן באופן הבא :מגן
גוף למצבים מיוחדים ,מסכה ,N95-מגן פנים ,וכפפות.
• במחלקה ייעודית למאומתים :במידה ויש מספר מטופלים במחלקה שנזקקים
לפעולות מייצרות אירוסול ,כל הצוות יתמגן במיגון מתאים

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

מסלולים

כניסה ויציאת מטופלים למתחם הבידוד
ופינוי ציוד נגוע ממתחם הבידוד

יציאת צוות

מתחם
הסרת
מיגון

מתחם
טיפול
במבודדים
מקרא:

יציאת צוות :מחייב מעבר דרך אזור הסרת מיגון
יציאת מטופלים בבידוד ופינוי ציוד נגוע ממתחם הבידוד:
• העדפה העברה במסלול נפרד ממתחם הבידוד ,ללא מעבר דרך אזור נקי
• באם מעבר דרך אזור נקי הוא בלתי נמנע – יש לתאם זמני העברה,
ואחריהם יבוצע ניקיון יסודי של מסלול מעבר בתמיסת כלור בריכוז
( 1000ppmזאת בנוסף לניקיון שגרתי של נתיב המעבר)

מעבר צוות ללא אמצעי מיגון (פרט למסכה כירורגית)
מעבר צוות עם אמצעי מיגון (מסכה ,מגן פנים ,חלוק ,כפפות)
כניסה ויציאה של מטופלים בבידוד

עמדת הסרת מיגון

בהצלחה בהרכבת פאזל ההנחיות של ששת המ"מים
בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה הארצית למניעת זיהומים
03-6974413

