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לכבוד
עובדי המועצה
נגיף הקורונה – עדכונים והנחיות לעובדים
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

התפרצות נגיף הקורונה והחשש מהתפשטותו ,מחייב התייחסות ונקיטת אמצעים לצורך מניעת
התפשטות המחלה בקרב הציבור בישראל.
מסמך זה הינו תמצית של הנחיות משרד הבריאות ומטרתו לשמור על בריאות העובדים ובני
משפחותיהם.
משרד הבריאות מנחה את החוזרים מסין ,הונג קונג ,תאילנד ,סינגפור ,מקאו ,קוריאה הדרומית,
יפן או איטליה; לשהות בבידוד בית של  14ימים ממועד החזרה ,גם אם היו ביעדים אלו לשהות
קצרה .לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך ,מקומות
עבודה ,תחבורה ציבורית ,מקומות בילוי וקניות ,בתי חולים ומרפאות.
תוקף ההחלטה על בידוד בית לחוזרים מתאי לנד ,הונג קונג ,סינגפור ומקאו הוא
לנוחתים בישראל החל מיום  16.2.2020בשעה  12:00ואילך .הבידוד לא חל על מי שהיה
במקומות אלה במסגרת טיסת המשך.
ההחלטה בידוד בית לחוזרים מאיטליה תקפה מיום  27.2.2020וחלה רטרואקטיבית החל
מתאריך .13.2.2020
דיווח עצמי על בידוד בית:
בהתאם ל צו בריאות העם (נגיף הקורונה ( )2019בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף  ,2020כל מי
שחזר מסין ,תאילנד ,הונג קונג ,סינגפור ,מקאו ,קוריאה הדרומית ,יפן או איטליה ב 14-הימים
האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה ,נדרש לשהות בבידוד
בית עד לתום  14ימים מיציאתו מיעדים אלה או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך.
מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות משני מטר למשך  15דקות לפחות עם חולה.
דיווח על בידוד בית יעשה באחת מהדרגים הבאות:
•

דיווח באמצעות טופס דיווח עצמי על בידוד בית (מצ"ב קישור
.)https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il

•

דיווח באמצעות טופס למי שבאו במגע עם חולה (מצ"ב קישור
.)https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

•

באמצעות מוקד קול הבריאות בטלפון .*5400
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הוראת שעה בנושא תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד:
היעדרות מעבודה בתקופת הדגירה תיחשב כהיעדרות בשל מחלה כפי שהוסדר בצו של משרד
הבריאות ,בכפוף להצגת אישור על מועד עזיבת אחת מהמדינות המאושרות (בהתאם לתאריכים).
אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין היעדרות.
ביום ה 15-לאחר מועד השהייה האחרונה באחד מיעדי הסיכון וככל שלא התפתחו תסמינים ,ניתן
לחזור לעבודה ולפעילות רגילה.
אם בתוך  14יום מהחזרה מהיעדים סין ,הונג קונג ,תאילנד ,סינגפור ,מקאו ,קוריאה הדרומית ,יפן
או איטליה הופיעו חום מעל  38מעלות ,שיעול ,קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר ,יש לפנות
למוקד  101של מ ד"א ,לא להגיע למרפאת קופת חולים ולא לחדר מיון .במידת הצורך יגיע
פרמדיק לבדיקות מעבדה לביתכם ולהמשך טיפול ,על פי החלטת הרופא.
הנחיות לחוזרים מטייוואן או אוסטרליה:
על אדם שהופיעו אצלו :חום מעל  38מעלות ,שיעול ,קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר,
יש לפנות למוקד  101של מד"א (לא להגיע למרפאת קופת חולים ולא לחדר מיון) .במידת הצורך
יגיע פרמדיק לבדיקות מעבדה לביתכם להמשך טיפול ,על פי החלטת רופא.
הנחייה לאדם ששהה במגע הדוק עם חולה מאומת:
אם בתוך  14יום מהמגע עם החולה המאומת הופיעו :חום מעל  38מעלות ,שיעול ,קושי
בנשימה או תסמין נשימתי אחר ,יש לפנות למוקד  101של מד"א ,לא להגיע למרפאת קופת
חולים ולא לחדר מיון .במידת הצורך יגיע פרמדיק לבדיקות מעבדה לביתכם ולהמשך טיפול ,על
פי החלטת רופא.
מצורף קישור לאתר משרד הבריאות הכולל מידע עדכני.

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
האמור לעיל הינו מידע לעובד ,בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראת החוק,
יגברו הוראות החוק.

בברכה,

העתק :לילך שיינגורטן ,מנכ"לית המועצה
מנהלי עמותות
מדור שכר
כוכי פנקר ,מנהלנית מש"א

קרן רוזן
מנהלת משאבי אנוש
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