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הגדרת -ב)ג( לצו בריאות העם2ומכוח סעיף  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20הוראת מנהל לפי סעיף  הנדון:
 החלמה על פי זמן ללא בדיקת החלמה

 
 292584620 מס' סימוכין: 9.7.20יום בהוראת מנהל מ 3.1.3 מחליף את סעיףמסמך זה סימוכין:              
 

 
 

 2020-בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף לצו בהתאם

 בבידוד. חייב nCoVל וביחי מעבדתי ממצא עם)להלן: "הצו"( חולה 

 כאמור אישור; הבידוד תקופת לסיוםבכתב , נקבע כי הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לצוב)ג( 2 בסעיף

  .המנהל הוראות לפי יינתן

  לעניין מתן אישור על סיום תקופת הבידוד לחולה, על בסיס זמן. קריטריוניםלסעיף האמור, להלן  בהתאם

 התסמיניםימים מתחילת  9, הסיכון להידבק מחולה אחרי COVID-19-ל בנוגע ניהעדכ המדעי לידע בהתאם .1

 להלןעדכנו את המלצותיהם למשך בידוד של מקרה מאומת.  בינלאומיים ארגוניםלכך,  בהמשך. נמוך הינו

 :החדש קורונה בנגיף בחולה החלמה להגדרתהבריאות  משרד הנחיותעדכון 

ץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי, לפיה מחלים יוגדר כאשר במקרים תסמיניים משרד הבריאות מאמ.1.1

ימים נוספים ללא תסמינים )ללא  3, בתוספת SARS-CoV-2-ימים מיום תחילת התסמינים ל 10עברו 

 13 יהיה להחלמה המינימלי הזמן, תסמינייםעולה, כי עבור חולים  מכאןחום וללא תסמינים נשימתיים(. 

 .םהתסמיני מתחילת לפחות יום

                                                                 
  :דוגמאות 

 ימים מתאריך תחילת התסמינים;  13ימים =  3ימים +  10עם תסמינים במשך יומיים, ניתן להגדיר כמחלים אחרי  חולה

 ימים מתאריך תחילת התסמינים;  17ימים=(  3ימים +  14ן להגדיר כמחלים אחרי )ימים, נית 14עם תסמינים במשך  חולה

 .תסמינים תחילת מתאריך ימים 33=( ימים 3+  ימים 30) אחרי כמחלים להגדיר ניתן, יום 30 במשך תסמינים עם חולה
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 10מחלים יוגדר לאחר  עבורם לא ניתן לקבוע בוודאות את מועד תחילת התסמינים, במקרים תסמיניים.1.2

)ללא חום וללא  ימים לפחות מתום התסמינים 3 ימים מקבלת התוצאה החיובית, ובלבד שחלפו

 . תסמינים נשימתיים(

ים, משרד הבריאות מאמץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי, לפיה מחלים מוגדר תסמיני-במקרים א.1.3

 .SARS-CoV-2-תוצאה חיובית לקבלת ימים מיום  10 כאשר עברו

 

הוראת מנהל מאומתים המשתייכים לקבוצות הבאות יוגדרו כמחלימים רק על פי בדיקות, כמפורט ב מקרים .2

 :1940(לפקודת בריאות העם,  1)20לפי סעיף 

 .מי שאושפז בשלב כלשהו של המחלהכל , כולל עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש מאושפזים.2.1

י בתי אבות, בת , כוללCOVID19-עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב  במוסדותדיירים ומטפלים .2.2

 חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים, מעונות לקשישים, דיור מוגן ומקבצי דיור.

 הסובלים מדיכוי במערכת החיסון..2.3

 

 הואילו להביא תוכן הנחייה זו לידיעת העוסקים בנושא במוסדכם.

 

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 סדצקי פרופ' סיגל

 ראש שרותי בריאות הציבור
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