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בדיקה לגילוי הנגיף

אופן הבדיקה

הבדיקה מבוצעת . אפליקטור)והאף באמצעות מטוש נטילת דגימה מהלוע

(.  ם"הדסה עין כרם ורמב,בסורוקה , בשיבאלוירולוגיהבמעבדה מרכזית 
.שעות8-בממוצע כ–זמן לקבלת תשובה 

(  שקף הבא)אדם העונה על הגדרת מקרה : מקרה חשוד?(הגדרת מקרה)מי זקוק לבדיקה 

?ומי מבצע את הבדיקההיכן

א המגיע לבית האדם הנמצא  "הבדיקה מבוצעת על ידי נציג ממד, בקהילה

.בבידוד

לרפואה דחופה או במחלקה בה האדם 'הבדיקה מבוצעת במח, ח"בביה

.מאושפז

רופא מחוזי של לשכת הבריאות המחוזית?ביצוע הבדיקהמי מאשר

שיטת הפנייה
אישור רופא מחוזי  –תשאול –( 101)א "פניה למוקד קורונה ייעודי של מד

.א בבית המבודד"ביצוע הבדיקה על ידי מד–לביצוע הבדיקה 
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הגדרת מקרה

:קריטריונים לביצוע בדיקה

:קריטריונים נוספים לביצוע בדיקה

כותרת  2020, מרץ15
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2020, מרץ15-מעודכן ל-נתוני תחלואה 

20204, מרץ15

155,858בעולם עד היוםמספר מקרים מאומתים

75,600מספר חולים פעילים היום

(92%)69,700במצב קל-

(8%)5,900במצב קשה-

74,438החלימו מהנגיף

5,814נפטרו מסיבוכי הנגיף

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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המידע מדיווח עצמי על 

ידי המדינות
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גיל **שיעור תמותה

80+ 22%

70-79 8.0%

60-69 3.6%

50-59 1.3%

40-49 0.4%

30-39 0.2%

20-29 0.2%

10-19 0.2%

0-9 years old no fatalities

מחלת רקע *שיעור תמותה

לב כלי דםמחלת 10.5%

סוכרת 7.3%

מחלת ריאות  

כרונית

6.3%

לחץ דםיתר 6.0%

סרטן 5.6%

מחלת רקעללא 0.9%

סיכויי התמותה לנדבקים בנגיף * 

.ללא מחלת רקע/עם

סיכויי התמותה לנדבקים בנגיף ** 

בקבוצת הגיל

פירוט מדינות עם התפרצות משמעותית

פירוט נתוני תחלואה היום

2020, מרץ15
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Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

New
Deaths

Total
Recovered

Active
Cases

Serious,
Critical

Tot Cases/
1M pop

China 80,844 +20 3,199 +10 66,913 10,732 3,226 56.2

Italy 21,157 1,441 1,966 17,750 1,518 349.9

Iran 12,729 611 4,339 7,779 151.5

S. Korea 8,162 +76 75 +3 834 7,253 59 159.2

Spain 6,391 196 517 5,678 272 136.7

Germany 4,599 9 46 4,544 9 54.9

France 4,469 91 12 4,366 300 68.5

USA 2,995 +52 60 +3 56 2,879 10 9.0

Switzerland 1,375 13 4 1,358 158.9

UK 1,140 21 18 1,101 20 16.8

Norway 1,111 +2 3 1 1,107 27 204.9

Sweden 961 2 1 958 2 95.2

Netherlands 959 12 2 945 45 56.0

Denmark 836 1 1 834 2 144.3

Japan 804 22 144 638 35 6.4

Belgium 689 4 1 684 24 59.4

Austria 655 1 6 648 1 72.7

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
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בידודי בית עד כה

סך בידודי בית היום

בידודי בית שהחלו היום

סך בדיקות לגילוי קורונה

מצב קל-מקרים מאומתים 

נפטרו מסיבוכי הנגיף

59,462

40,563

268

7213

200

183

0

11מצב בינוני-מקרים מאומתים 

סך מקרים שאומתו עד כה

ר"משהב, BIמערכת דיווח 

2מצב קשה-מקרים מאומתים 

4החלמה מלאה 08:00: שעת עדכון
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מאושפזים–תמונת מצב 
08:00בשעה 15/3/2020מעודכן ליום 

(ל אשפוז"חמ)חולי קורונה -תמונת מצב אשפוזים ושחרורים כוללת 
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אשפוזים

101103294321531261892512144קל

113221111בינוני  

112קשה

21115בדרך לאשפוז

3434טיפול בית

134שחרורים

0120110004209403245300140060308927013157כ"סה

157אשפוזים

5בדרך לאשפוז

34טיפול בית  

4שחרורים

200כ חיוביים"סה
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א"תמונת מצב מד
18:00בשעה 12/3/2020מעודכן ליום 

9

8/39/310/311/312/313/314/3

הממוצע  מעל, 101שיחות 

6,000היומי של 

802014,1972415737743

9001,14318202267שיחות מוקד קורונה

2181126150ח"שיחות רופאי קופ

581148449שיחות רופאים מחוזיים

184326350617דגימות שאושרו

כל חולה  , מהבוקר בעיה בכמה קופות חולים שלא מקבלות חולים ללא קשר לנושא הקורונה

.עומס גדול על המערכת. א"נשלח הביתה והם מתקשרים למד, שמגיע עם תלונה על חום



ילדים ובכללם תינוק  12מתוכם , (החלימו4מתוכם )חיוביים 200•

.בן חצי שנה

.חיוביים בטיפול בית34•

בוצעו  , בדיקת מוכנות לקליטת חולי קורונה בבתי החולים נמשכת•

המשרד נערך לספק ציוד מגן וציוד  , בתי חולים17סיורים ב 

.הנשמה במידת הצורך לבתי החולים

10

נושאים אחרים
08:00בשעה 15.03.2020מעודכן ליום 



צווים והנחיות, חוקים

(.הודעה על מחלה מדבקת מסכנת)1940, עדכון פקודת בריאות העם1.

הבריאות' י מש"יום לחוזרים מרשימת המדינות שהוגדרו ע14הוצאת צו בידוד בית למשך 2.

תעודת מחלה עבור השוהים בבידוד בית3.

פרסום הנחיות מקצועיות לביצוע בדיקות לאיתור נגיף הקורונה4.

להתמודדות עם חולי קורונה( אשפוז וקהילה)הבריאות ' פרסום הנחיות מקצועיות לצוותי מע5.

ממשלה וגופים אחרים בנושא מדיניות הכלה וניטור  ' פעולות תיאום עם מש6.

פיקוח על היענות לבידודי בית7.

הוצאת צווים המאפשרים ביצוע החלטות להכלת התפשטות הנגיף8.

202011, מרץ15

חקיקה

היערכות

מידע

ניטור

משרד הבריאות  , האגף לשעת חירום



צעדי הכלה של משרד הבריאות  

:  להתגוננות בפני התפשטות נגיף הקורונה

2020, מרץ15
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ומעלה ולבעלי מחלות רקע  60המלצה לבני 1.

,  יתר לחץ דם , סכרת, כרוניות כגון מחלות לב

להימנע  , מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני 

מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד  

בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים  

.  כחולים

יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות  2.

.לקשישים

יש להסתפק במלווה  , במידה שיש צורך במלווה

.אחד

להקפיד הקפדה יתרה  על היגיינה ולהימנע  3.

.מלחיצות ידיים

חל איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה4.

אנשים10חל איסור כל התכנסויות מעל 5.

*

משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש  6.

.בתחבורה ציבורית
ברכב2-יש להימנע מנסיעה של יותר מ7.

ללא  , כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול: מוסדות חינוך8.

בכלל זה ייסגרו גם  . קשר למספר הילדים במסגרת

,  מעונות היום, הפנימיות, מסגרות החינוך המיוחד

.הקייטנות והצהרונים, מחנות הנוער, המשפחתונים

,  חל איסור ביקורים במסגרות רווחה: מסגרות רווחה9.

המשמשים כבתים לחיים עבור  , סיעוד או בריאות

רצוי מלווה  , תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר

.קבוע

10ייערכו בקבוצות של עד תפילה וטקסים דתיים . 10

מטרים בן  2תוך שמירת מרחק של , אנשים כל אחת
.קבוצות בו זמנית2-אדם לאדם ולא יותר מ
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לעת הזאת הם יוכלו  . ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כללמקומות עבודה 

להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל  

.המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים
:  ייסגרו

(מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום, למעט מרכולים ובתי מרקחת)קניונים ▪

למעט הפעלת בתי אוכל  )פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון , ברים, דיסקוטקים▪

אולמות אירועים, (שיספקו מזון שלא לצריכה במקום

מקומות לעריכת מופעים  , פינות חי, ספארי, גן חיות, מיםפארקי, חדרי כושר ובריכות שחיה▪

מתקני שעשועים ולונה פארק,  וירידים

אתרי מורשת, רכבל, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים, בתי קולנוע▪

עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם▪

בית מרחץ, (גברים)מקוואות ▪

כלי שיט ציבורי▪
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ישראלים השבים  20:00משעה 9.3.2020החל מ 

.יום ממועד חזרתם14ל יחויבו בבידוד בית למשך "מחו

הימים  14-מי ששב לישראל ממדינות אחרות ב

מחויב  אינוהאחרונים ואינו נצא כבר בבידוד בית 

מחויב  , אך אם יחוש בתסמיני המחלה, בבידוד בית
א "להיכנס לבידוד בית באופן מידי וליצור קשר עם מד

.להמשך בירור רפואי

כניסתם של מי שאינם תושבי ישראל תתאפשר רק אם 

.  יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית בהתאם להנחיות

.  יש איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל

–תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל
.יום14יחויבו בבידוד בית 

.ל לעובדי מערכת הבריאות"איסור גורף לצאת לחו

ל"להימנע מנסיעות לא חיוניות לחו

2020, מרץ15
14
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מקורות מידע מומלצים

•https://www.worldometers.info/coronavirus/

•https://systematics.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/342e1e57b766491ab3f805ed85e105ce?l

ocale=he

•https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

•https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

הודעות דוברות המשרד ומידע שוטף–קורונה עדכונים משרד הבריאות : משרד הבריאותטלגרם•

משרד הבריאותפייסבוק•

(בכניסה לאפליקציהפ"חדורש הרשמה חינם )כולל הודעות דובר , עם כל המידע המעודכןcoronappהאפליקציה •
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://systematics.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

