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המדינות2-מהיר ובעל שיא גבוה ב, גל שפעת מוקדם

באוסטרליה ללא חריגה באשפוזים, קודמותמבשניםיותר אשפוזים , זילנד-בניו

רוב האשפוזים בעונה נבעו מתחלואה בקורונה, המדינות2-נראה כי ב

הפער קטן יותר, זילנד-בניו;עם תרומה מסוימת לשפעת

המדינות הקדים שיא גל השפעת את שיא גל הקורונה2-ב: פער זמנים

עדיין חפיפה מסוימת בין הגלים

המדינות דומה2-זן השפעת הדומיננטי ב

.בעונה הנוכחיתבשתי המדינות 70%-שיעור התחסנות מבוגרים לשפעת דומה ונושק ל

תובנות ביחס לגל המשולב בחצי הכדור הדרומי



שמירת מתווה קיים–התמודדות עם גל קורונה נוסף 

טיפול
–מתן טיפול תרופתי •

למניעת הדרדרות ואשפוזומולנופיראוירפלקסוביד

-ח כלליים "מערך העברות לבי•
עם החמרת סטטוס המחלה

מניעה
–איתור תחלואה •

.דיגומי אנטיגן בהתעורר חשד( + PCR)דיגומי והתפרצות 

–קטיעת שרשראות הדבקה•
ימים7-10בידוד מאומתים למשך 

.ימים5-7-עם אפשרות קיצור ל
מוסדיות או במערך אשפוז גריאטריה קורונהבבידודיותהבידוד מתבצע 

בדיקות אנטיגן למגעים•

–מיגון•
מסכות בקרבת השוהים במסגרת ואספקת ערכות התפרצות למסגרות  לעטיתהנחיה 

.עם תחלואה

–מבקרים•
ללא הגבלה אך עם בדיקת אנטיגן שלילית



חיסון בתרכיב תואם אומיקרון–התמודדות עם גל קורונה נוסף 

31.10-יתנהל בין החגים וימשך לאחריהם עד ה, (23-24/9)הקרוב ש"בסופיחל מבצע החיסונים •

.החברה המחסנת תתאם את יום החיסון המוסדי ישירות מול מנהלי המסגרות•

:ברי החיסון הינם

.מנות חיסון לפחות2וקיבל 12מי שמעל גיל כל 

.ומעלה2במנה , חודשים לפחות3כל מי שחוסן לפני 

חודשים לפחות3כל מי שהחלים לפני 

.מבינהםחודשים מאז האחרון 3כל מי שגם חוסן וגם החלים וחלפו לפחות 

2או 1לחסן את מי שעבורו זוהי מנה אין ! לחסן חולים פעיליםאין :  התוויות נגד

(עובדים ודיירים)עם רשימות מסודרות של כל המועמדים לחיסון להערךיש •

פ הבדיקה שערכתם במוסדכם"יש לספק לחברה המחסנת מידע בנוגע לכמות החיסונים הנדרשת ע, בעת התיאום•

מירביתעל מנת שלא לעכב המבצע ולאפשר התחסנות לאלתרפ חוק "כנדרש עלאישורי אפוטרופוסיש לדאוג •

.בהתאם להזמנתכם, ביום הגעת החברה המחסנתנוכחות כלל המתחסנים יש לוודא •

על כל שינוי במספר המתחסנים יש ליידע את החברה המחסנת•

הסברה אפקטיבית להעלאת התחסנות עובדים ונקיטת כל אמצעי המוגנות



התמודדות עם מחלת השפעת

טיפול
במינון טיפוליתטמיפלומתן •

הנחיות  
מנגנון אספקה

מניעה
–חיסון נגד שפעת •

ח לדיירים ולעובדים"יזמינו חיסונים מקופמסגרות בעלי יכולת חיסון עצמאית 
יעודדו ויסייעו לשוהים להתחסן בקהילהמסגרות נטולי יכולת חיסון עצמאית 

(חיסון כפול)יקבלו סיוע ממשרד הבריאות החיסון בהנגשתמסגרות הנתקלות בקושי 

(טמיפלו)טיפול תרופתי למניעה •
הנחיות? מנגנון אספקה? למי

–איתור תחלואה•
תסמינים נשימתיים ושלילת קורונה, חום

–הקפדה על מיגון אנשי צוות השוהים בקרבת דיירים •
ו"נטילת ידיים וכ, עטית מסכות



התמודדות עם מחלת השפעת

עובדיםהסברה אפקטיבית להעלאת כיסוי חיסוני בקרב דיירים ו•

:תיעוד התחסנות דיירים ועובדים כנגד שפעת•

.בפורטל הדיגומיםכל מוסד ידווח אגרגטיבית על מספר המתחסנים מקרב העובדים והדיירים . 1

(תדריך ישלח אליכם במייל לקראת מועד עדכון הפורטל, 21.9-ה' יכולת זו תעלה לפורטל ביום ד)

"נחליאלי"ידווחו כרגיל באמצעות מאגר גים"מר. 2


