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קיצור תקופת הבידוד והגדרת מחלים  -הבהרות למערכת החינוך
.1

לאחרונה ,משרד הבריאות עדכן את הנחיותיו בעניין תקופת הבידוד והגדרת מחלים כמפורט:
א.

הוראת מנהל בנושא הנחיות לבידוד בית לפי צו בריאות העם ( 12.11.2020קישור)

ב.

הוראת מנהל ,הגדרת "מחלים" לצו בריאות העם ( 15.11.2020קישור)

 .2להלן הבהרות בעניין זה ,למערכת החינוך כמפורט בטבלה:

ככלל ,כל החייבים בבידוד נדרשים לדווח בידוד – כל המידע באתר משרד הבריאות
יש לשים לב שהיום הקובע לבידוד הינו התאריך בו בוצע דיגום הבדיקה החיובית או החיובית גבולית הראשונה
להמצאות נגיף .COVID-19
תנאי החלמה

חולה מאומת

אישור להחלמה ניתן על ידי רופא מטפל

 חולים בקורונה שלא אושפזו במהלך
מחלתם.
 חולים בקורונה שאושפזו בשל סיבה
שאיננה קורונה.
 חולים בקורונה שאושפזו עקב
תחלואה בנגיף קורונה החדש ,במצב
קל עד בינוני.
חולים מאומתים שאושפזו והוגדרו כחולים יוגדרו כמחלימים כאשר :
 עברו לכל הפחות  20ימים מהיום הקובע.
קשים או קריטיים בכל שלב במהלך
 3 הימים האחרונים הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה (חום
מחלתם
ותסמינים נשימתיים) ,ללא צורך בבדיקות החלמה לנגיף.

יוגדרו כמחלימים כאשר :
 עברו לכל הפחות  10ימים מהיום הקובע.
 3 הימים האחרונים ,הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה ,ללא צורך
בבדיקות החלמה לנגיף.

כשקטין  /חסר ישע אובחן לקורונה
ונמצא בבידוד

יוגדרו כמחלימים כאשר :
בהתאם לסעיפים מעלה ,ולאחר החלמתו ,על המלווה להשלים את הבידוד
הנדרש כמגע עם חולה מאומת .מומלץ כי אדם אחד קבוע ילווה את הקטין  /חסר
הישע לאורך כל תקופה הבידוד.

חולה חשוד בעל תסמינים חשודים

יוכלו לשוב לשגרה כאשר :
נדרשים להיכנס לבידוד עד לקבלת תשובת  PCRשלילית לקורונה.
במידה ולא נלקחה בדיקת קורונה ,עד יומיים לאחר ירידת החום.

מי שהוגדר כמחלים ומפתח חום
ותסמינים נשימתיים חדשים

נדרשים להיכנס לבידוד עד לקבלת תשובת  PCRשלילית לקורונה או עד קבלת
אישור ליציאה מבידוד מזיהומולוג.
אם התשובה חיובית גבולית ,יש לחזור על הבדיקה.
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תנאי בידוד  +קיצור בידוד
תנאים

בידוד ביתי
בני אותו משק בית ,מהווים מגע הדוק זה
לזה  -במקרה של קבלת תשובה חיובית
עבור אחד מבני הבית

נדרשים כל בני הבית להיכנס לבידוד באופן מיידי ל 14-יום.

 אדם המצוי בבידוד עקב חשיפה
לחולה מאומת.
 אדם שחזר מחו"ל
 קטין  /חסר ישע נחשף לחולה ונמצא
בבידוד בית

ניתן לקצר בידוד ל 12 -יום אם עומד בהוראות משרד הבריאות בשלבים
הבאים:
 .1יש לבצע בדיקת  PCRראשונה מוקדם ככל האפשר לאחר הכניסה לבידוד.
 .2יש לבצע בדיקת  PCRשנייה לפחות  10ימים לאחר המגע האחרון עם
החולה.
 .3אם שתי הבדיקות הנ"ל הינן שליליות ,ניתן לצאת מבידוד ,בתנאי שאין
תסמינים.
*המלווה של המבודד שאינו יכול להיות לבדו ,יקיים את כל תנאי הבידוד יחד
איתו ,עד תום תקופת הבידוד החלה על המבודד.

אם למבודד מופיעים תסמינים בכל זמן

אין לקצר בידוד ויש להיבדק עם תחילת התסמינים ושוב לקראת סיום תקופת
הבידוד ( 12-14יום בידוד)

אינם חייבים בידוד





 בן בית של מי שנדרש לבידוד ואינו חולה – אינו חייב בידוד ,בתנאי
שהמבודד נמצא בבידוד מלא.
 מחלים שבא במגע עם חולה מאומת.
 אדם שהגיע ממדינה שמוגדרת "ירוקה" על פי הגדרות משרד
הבריאות המעודכנות באתר ,במידה ולא עבר במדינה "אדומה".

נא הפיצו את ההנחיות למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי מח' החינוך הרלוונטיים.
תחולה :מפרסום מסמך זה.
היערכותכם בהתאם.

בברכה ,
חדר מצב משרד החינוך
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