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אפידמיולוגיה, סטטיסטיקה וחיזוי:
29/3/2020

 ה, 31/12/2019-ב-WHO  בעיר ווהאן שבמחוז ממקור לא ידוע  מקרי דלקת ריאות 44עודכן על

 .חוביי בסין

  היה קשר לשוק פירות ים וחיותלרוב החולים.

 ה-WHO 30/1/2020-הודיע על אירוע חירום בריאותי בינלאומי ב.

 ה11/3/2020-ב ,-WHO  הכריז עלCOVID-19 .כמגפה עולמית

 חולה ודרך מגע במשטחים וירוס עובר בהעברה טיפתית דרך שיעול, עיטוש ונשיפות של אדם וה

 מזוהמים.

 ימים. 5-כזמן דגירה ממוצע של  , עםימים 14-1תקופת דגירה של ס הקורונה ירוולו

 27)וקיים גם דיווח אחד של  ימים 24של עד  – קיימים דיווחים של תקופות דגירה ארוכות יותר 

 מהמקרים. 1%-כ. ימים(

 לפי דיווחי ה-CDC או צעירים  9בגיל  1%, 79-30יל ג( ב87%-, רוב החולים המאומתים )כהסיני

 .ומעלה 80בגיל  3%-ו 19-10בגיל  1%יותר, 

o נשים. 49%מהחולים הם גברים,  51%-כ 

o מהמקרים היו אצל עובדי מערכת הבריאות. 4%-כ 

 45%מסך כל מקרי התחלואה,  31%ומעלה מהווים  65, חולים בגיל ארה"בלפי הדיווחים ב 

רי המוות, עם שכיחות גבוהה של תוצאות ממק 80%-ו ICU-המאשפוזי  53%ממקרי האשפוז, 

 ומעלה. 85ל יחמורות בקרב חולים בג

o מהמקרים המאומתים. 5%-1%-תחלואה בילדים פחות נפוצה מאשר אצל מבוגרים, כ 

o 28/3/2020דווח בסוף השבוע של  – 9ראשון של תמותה בקרב ילדים עד גיל  )רשמי( מקרה 

 לא נמסר אם היו לתינוק מחלות רקע. שנה.מ בן פחותבתינוק ארה"ב, שיקגו בב

  2%שיעור התמותה מהווירוס שהוערך בהתחלה היה.

 4%-2%וירוס הקורונה נע בין ומ בעולם שיעור התמותה. 

 קשה לדעת מהו שיעור התמותה האמיתי שכן ישנם מקרי הדבקה בווירוס שאינם מדווחים ל-

WHO. 

 ( לעומת  2.8%במקרים מאומתים;  2.8%לעומת  4.7%שיעור התמותה אצל גברים גבוה מנשים

 בסך כל המקרים(. 1.7%

 .שיעור התמותה עולה עם גיל החולים

 מהחולים קריטיים. 5%-מהמקרים חמורים; כ 14%-; כמהמקרים הם מקרים קלים 80%-כ

  חולים מבוגרים וחולים עם מחלות רקע יכולים להיות עם סימפטומים קלים, אך עם סיכוי גבוה

 להחמרה במצבם.

 דלקת ריאות בשני הצדדים, קוצר נשימהיבש תסמינים עיקריים: חום, שיעול ,.

 ליחה, כאב גרון)אנורקסיה( תסמינים נפוצים נוספים: עייפות, כאבי שרירים, חוסר תיאבון ,

  ,שיעול עם דםתסמינים לא נפוצים: בלבול, סחרחורת, כאב ראש (haemoptysis נזלת, כאב ,)

יכול )שלשול, בחילות והקאות(, כאב בטן, איבוד חוש טעם/ריח, בחזה, תסמינים במערכת הע

(, קולות נשימה ברונכיאלים, טכיפניאה conjunctival congestionגודש/לחץ בלחמית )

(tachypnoea,טכיקרדיאה, כחלון ,) ו-crackles / rales on auscultation. 

 חולים יהיו עם סימפטומים מינימליים או אסימפטומטייםהחלק מ.

 .חולים אסימפטומטיים יכולים להדביק במחלה

 .יכולה להתבצע הדבקה בזמן הדגירה

  כמו במקרה של ה 18%שיעור החולים האסימפטומטיים נע בין(-Diamond Princessל ,)-31% 

כמו שנמצא במידע ) 75%-50%-)במחקר יפני שבדק תושבים שחולצו מווהאן( ועד אפילו ל

 שנלקח מכפר מבודד באיטליה(.

 מהמקרים באחד מהמחקרים שבוצעו. 12.6%-סימפטומטיים דווחה ב-הפצה ע"י חולים פרה

 ליה או ע"י הנקה אפשרית. אך העברת המחלה מאם לעובר דרך השקיימת אם ה עדיין לא ברור

היו מקרי הדבקה של תינוקות בני יומם ע"י  העברה ורטיקלית אינה יכולה להישלל לחלוטין.

 תינוקות נוגדנים לווירוס.אימותיהם, ונמצאו בדם 

 .הצפי הוא שהווירוס יישאר גם לאחר סיום החורף
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30/3/2020 

 0-ערך הR  הרא אנשים. 2.2<< אדם החולה בקורונה צפוי להדביק  2.2של הנגיף הוא המוערך 

 .1/4/2020-שנכתבה בתוספת 

  חולים אשר יפתחו מחלה חמורה, יכולים לסבול מסימנים ותסמינים שונים של דלקת ריאות

, פגיעה לבבית acute respiratory distress syndrome (ARDS)ויראלית, או סיבוכים כמו 

 חמורה, הפרעות בקצב הלב, פגיעה חריפה בכליות, זיהום משני, אלח דם או הלם.

  להתרחש, בעיקר בקרב חולים מבוגרים או חולים עם בעיות תסמינים לא טיפוסיים יכולים

 במערכת החיסון.

 רקע יכולים לפתח דלקת ריאות חמורה כתוצאה שאינם מבוגרים וללא מחלות  גם אנשים בריאים

 מהידבקות בוירוס ואף למות ממנו.

 :משך זמן הימצאות התסמינים 

o שבועיים ערךמקרים קלים: ב. 

o  :שבועות 6-3מקרים חמורים וקריטיים. 

o שבועכזמן מהופעת התסמינים ועד להתפתחות מחלה חמורה )כולל היפוקסיה(: ה. 

o שבועות 8-שבועיים לינים עד למוות נע בין בקרב חולים שמתו, משך הזמן מהופעת התסמ. 

 מהחולים יהיה יותר מתסמין אחד. 90%-לכ 

 חום, שיעול וקוצר נשימה.שילוב של מהחולים יסבלו מ 15%-כ 

  ,ילדים בד"כ יהיו אסימפטומטיים או עם תסמינים קלים )חום שעובר מהר, שיעול קל, כאב גרון

 .קשהבינונית או גודש, נזלת(. אך גם דווח על ילדים שפיתחו מחלה 

 ( בקרב ילדים עם מחלה קשה דווח על תסמין של נשימה מהירהpolypnoea.) 

 להם תסמינים מינימליים או ללא. ילדים עלולים לסבול מסימני דלקת ריאות למרות שיש 

 .לנשים בהיריון יש אותם תסמינים של חולות שאינן בהיריון 

 ( מצא כי ל 204מחקר שנערך בסין על קבוצה קטנה )מהם היו תסמינים במערכת  48.5%-חולים

( וכאבי בטן 0.8%(, הקאות )29.3%(, שלשול )83.8%העיכול: חוסר תיאבון )אנורקסיה( )

 מקרים היו רק תסמינים במערכת העיכול, ללא תסמינים נשימתיים. (. בשבעה0.4%)

1/4/2020 

 0-באיטליה הוערך ערך ה , שנערךבמחקר אחרR  בסקירה שנערכה לאחרונה 3.25-ל 2.76בין .

. דרושים מחקרים נוספים 2.79, וחציון של 3.28של  0Rמחקרי מודל, נמצא ממוצע  12וכללה 

 בכדי לקבל הערכה מדויקת יותר.

 ל 48%סימפטומטית נאמד בין -פרהטומטית. שיעור ההעברה הפסימ-קיימת גם הדבקה פרה-

62%. 

 .לא ידוע על מקרים של הדבקה חוזרת של קורונה באנשים שהחלימו מהמחלה 

19/4/2020 

  אצל חלק מהחולים הקשים הווירוס גורם להיווצרות של קרישי דם קטנים בריאות הסותמים את

 נימי הדם בריאה.

21/4/2020 

  מולקולרית/מורבילית, -כמו פריחה אריתמטית/מקרולו -תסמינים נוספים: תסמינים עוריים

 פטכיה, אורטיקריה, שלפוחיות.

6/5/2020 

 גבוה יותר לתמותה אצל שחורים, אסייתיים וקבוצות אתניות  ןמחקרים מראים כי קיים סיכו

 קטניות.
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 אבחנה:
2020/30/3 

 למניעת הדבקה ולמתן טיפול תומך בזמן. זיהוי מוקדם הינו חיוני 

 למחלה יש לבצע אבחון: 

o  מהתסמינים הנשימתיים דטופל סובל ממחלה נשימתית חמורה )חום + לפחות אחהמכאשר 

הימים שלפני הופעת התסמינים ביעד בו יש  14-כמו שיעול או קוצר נשימה( ושהה ב

 התפרצות של המחלה.

o  14נשימתית חמורה והיה במגע עם חולה קורונה מאומת כל חולה אשר סובל ממחלה אצל 

 ימים לפני הופעת התסמינים.

 המחלה בדיקה פיזית של המטופל לזיהוי תסמיני. 

 .בחולים חמורים עם דלקת ריאות יש לבצע בדיקות דם לזיהוי אנומליות 

  הנשימה איסוף דגימות דם ותרביות ליחה אצל החולים כדי לשלול גורמים אחרים לזיהום בדרכי

ואלח דם, במיוחד בחולים עם היסטוריה אפידמיולוגית לא טיפוסית. יש לבצע את האיסוף לפני 

 מתן אנטיביוטיקה.

  ע"י  –אבחון ודאי של הימצאות הווירוס בחולהrRT-PCR נלקחות דגימות מהאף והפה של .

 החולה.

 .בדיקות קליניות נוספות כמו דם, שתן, צואה 

 וללת את הזיהום, ובחולים עם חשד גבוה לקורונה, יש לבצע בדיקות תוצאה שלילית אחת אינה ש

 נוספות.

  ההנחיות ממליצות כי שתי תוצאות שליליות בהפרש של יום דרושות על מנת לשלול את נוכחות

הנגיף. )אעפי"כ, כבר דווח על חולה שבשתי בדיקות שנערכו לו התקבלה תוצאה שלילית, ולא 

יום לאחר הופעת הסימפטומים ווידוא של ממצאי בדיקת חזה  11 ראו את נוכחות הנגיף אלא רק

 .(CT-ב

  בלקיחת הדגימות לשלילת זיהומים נשימתיים אחרים, יש לקחת בחשבון כי יכול להיות זיהום

, אינו שולל הימצאות של COVID-19ממקור נוסף. ולכן, קבלת תוצאה חיובית עבור זיהום שאינו 

COVID-19. 

31/3/2020 

  ביצוע בדיקת רנטגן אוCT  לריאות בחולים עם חשד לדלקת ריאות, לזיהוי קיום ממצאים

 חשודים.

 הגדרות ה-WHO :לסוגי המקרים 

o :מקרה חשוד 

חולה עם מחלה נשימתית חמורה )חום + לפחות אחד מהתסמינים הנשימתיים כמו  .א

ו שהייה היסטוריית נסיעות לאחד מהאזורים הנגועים א וגםשיעול או קוצר נשימה( 

 ימים לפני הופעת התסמינים. 14במוקד התפרצות, 

 14חולים עם איזושהי מחלה נשימתית חמורה שהיו במגע עם חולה קורונה מאומת,  .ב

 ימים לפני הופעת התסמינים.

חולים עם מחלה נשימתית חמורה )חום + לפחות אחד מהתסמינים הנשימתיים כמו  .ג

וללא אבחנה אחרת שיכולה להסביר  שיעול או קוצר נשימה( אשר זקוקים לאשפוז

 במלואה את התסמינים הקליניים.

o  מקרה אפשרי: –מקרה שקרוב לוודאי שיתברר כחיובי 

 אינה חד משמעית; או COVID-19-מקרה חשוד אשר תוצאת הבדיקה ל .א

 .COVID-19-מקרה חשוד בו לא היה אפשרי לבצע את הבדיקה ל .ב

o :מקרה מאומת 

כי המטופל חולה בקורונה, ללא קשר להימצאות מקרה בו תוצאת המעבדה מאשרת 

 .תסמינים קליניים

o :הגדרה של מגע עם חולה מאומת 

יום לאחר הופעת התסמינים אצל מקרה אפשרי או  14-היחשפות במהלך היומיים שלפני ה

 מאומת:

 .שהיה עם מקרה אפשרי או מאומת בטווח של מטר וחצי ובמשך יותר מרבע שעה .א

 .אפשרי או מאומת מגע פיזי ישיר עם מקרה .ב
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 .טיפול ישיר בחולה מאומת או עם חשד לקורונה מבלי להשתמש בציוד מיגון .ג

 .מצבים אחרים לפי הערכות סיכון מקומיות .ד

הימים שלאחר  14עבור מקרים אסימפטומטיים שאומתו, נמדדת תקופת המגע כיומיים לפני 

 המועד בו נלקחה הדגימה שאישרה את ההדבקה.

  בדיקות לגילוי קורונה במקרים הבאים:בישראל, מתבצעות 

o הימים האחרונים ופיתח תסמינים של קורונה 14-אדם שחזר מחו"ל ב. 

o אדם או צוות רפואי שהיה במגע עם חולה מאומת ופיתח תסמינים של קורונה. 

o  לחולה  הידוע חשיפההמאושפזים עם מחלה בדרכי הנשימה ללא חולים בדיקות אקראיות של

 .מאומת או היסטוריית נסיעות

o  מונשמים עם חום, חולים עם דלקת ריאות( בדיקות של חולים עם מחלה בדרכי הנשימה(

 .לחולה מאומת או היסטוריית נסיעות, בהתאם לשיקול הרפואי חשיפה ידועהללא 

o .בדיקות מדגמיות במספר מרפאות ניטור בקהילה כדי להעריך טוב יותר את היקף התחלואה 

 ECDC:קבוצות בהן יש לתעדף ביצוע בדיקות לגילוי קורונה : 

o חולים המאושפזים בבית חולים עם דלקת חמורה בדרכי הנשימה. 

o צוות רפואי שיש לו תסמינים, כולל אלו שיש להם תסמינים קלים. 

o חולים עם דלקות נשימה חריפות בבית חולים או מוסד סיעודי. 

o לה דמויית שפעת במרפאות חוץ או בתי חולים חולים עם דלקות נשימה חריפות או מח

 .מסוימים

o  ,מבוגרים הסובלים ממחלות כרוניות כמו מחלות ריאה, סרטן, אי ספיקת לב, מחלות כלי דם

 .מחלות כליות, מחלות כבד, סוכרת ובעיות במערכת החיסון

 CDC :קורונהגילוי לביצוע בדיקות ל קבוצות תעדוף: 

 COVID-19-לקבוע האם לחולה יש תסמינים התואמים ל על הרופאים להשתמש בשיקול דעת

 והאם יש צורך לבצע לו את הבדיקה.

o :בעדיפות ראשונה 

 חולים מאושפזים. 

 עובדי מערכת הבריאות שיש להם תסמינים. 

o :בעדיפות שניה 

 שיש להם תסמיניםמוסדות רפואיים חולים ב. 

  שיש להם תסמינים 65חולים מעל גיל. 

  שיש להם תסמיניםחולים עם מחלות רקע. 

  עובדי אמבולנסים(First Responders )עם תסמינים. 

o :בעדיפות שלישית 

 עובדי תשתית חיוניים עם תסמינים. 

 אנשים שאינם שייכים לאחת מהקטגוריות הנ"ל, שיש להם תסמינים. 

 אנשים עם תסמינים קלים החיים בקהילות בהן יש מאושפזי קורונה רבים. 

o :ללא עדיפות 

  תסמיניםאנשים ללא. 

 ( האגודה האמריקאית למחלות מדבקותIDSA)קורונהגילוי לביצוע בדיקות ל : סיווג מטופלים: 

של נקודות לביצוע האגודה ממליצה על מערך לסיווג מטופלים לנוכח הזמינות הנוכחית המוגבלת 

 בדיקות וטיפול בחולה. המלצות אלו צפויות להשתנות כאשר הבדיקות יהיו זמינות יותר.

o ה ראשונה:דרג 

 חולים קריטיים ב-ICU  עם דלקת ריאות נגיפית שאינה מוסברת או עם אי ספיקת

 .נשימהף ללא קשר להיסטוריית נסיעות או מגע עם חולה מאומת

  כל אדם, כולל עובדי שירותי בריאות, כולל דיירי מתקנים סיעודיים, עם חום או תסמינים

 .חולה מאומת של מחלה בדרכי הנשימה התחתונות שהיו במגע עם

  כל אדם, כולל עובדי שירותי בריאות הסובל מחום או תסמינים של מחלה בדרכי הנשימה

לאזורים גיאוגרפיים בהם הייתה העברה קהילתית  התחתונות עם היסטוריית נסיעות

 .יום ממועד הופעת התסמינים 14תוך 

  הסובלים מבעיות אנשים הסובלים מחום תסמינים של מחלה בדרכי הנשימה התחתונות

 .במערכת החיסונית, מבוגרים יותר או בעלי מחלות רקע כרוניות
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  אנשים הסובלים מחום או תסמינים של מחלה בדרכי הנשימה התחתונות, שהם קריטיים

 .חיוניים אחרים( עובדיםלתגובה למגפה )עובדי שירותי בריאות, פקידי בריאות הציבור ו

o :דרגה שניה 

 שלא ב( מאושפזים-ICU )ים עם חום בלתי מוסבר ואנשים המאושפזים במוסדות סיעודי

מספר מקרי הקורונה המאומתים להתחשב במחלה בדרכי הנשימה. יש  ותסמיני

 .בקהילה

 ל שהבדיקות הופכות לזמינות יותר, בדיקות שגרתיות של חולים מאושפזים עשויות ככ

 .להיות חשובות למניעה וטיפול בזיהומים בעת השחרור

o ית:דרגה שליש 

 כמו מבוגרים ואנשים  אשר עומדים בקריטריונים לבדיקות שפעתמרפאות חוץ חולים ב(

 .עם מחלות רקע(

  מעודדים ביצוע בדיקות בנשים הרות ובילדים עם מחלות רקע שיש להם תסמינים. יש

 .להתחשב במספר מקרי הקורונה המאומתים בקהילה

o :דרגה רביעית 

  מחלות  / שמונחים ע"י רשויות בריאות הציבור פיקוח קהילתי כפיביצוע בדיקות עבור

 .זיהומיות

1/4/2020 

 ECDC:מקרים בהם יש לבצע בדיקה לגילוי קורונה : 

o  שיעול, חום, קשיי נשימה( לפחות אחד מהתסמינים: בדרכי הנשימה )חמור זיהום עם חולה

נסיעות או את מצבו הקליני וגם היסטוריית במלואה אין אטיולוגיה אחרת המסבירה  וגם

הימים שלפני הופעת  14שהיה באזור בו קיימת הדבקה אזורית/קהילתית במהלך 

 הסימפטומים; או

o  היה במגע קרוב עם חולה מאומת או  וגםבדרכי הנשימה  חמור זיהוםאיזשהו  5חולה עם

 הימים שלפני הופעת התסמינים; או 14חולה אפשרי במהלך 

o  ולפחות אחד מהתסמינים: שיעול, חום, קשיי  בדרכי הנשימה )חוםחמור חולה עם זיהום

המסבירה במלואה את מצבו אין אטיולוגיה אחרת  וגםמצבו דורש אשפוז  וגםנשימה( 

 הקליני.

על פי כן, ברגע שמתחילה הדבקה אזורית/קהילתית, כל החולים שיש להם סימפטומים של  ףא

זיהום חמור בדרכי הנשימה המגיעים למרפאה בקהילה או למלר"ד )מגע ראשון עם מערכת 

 הבריאות( צריכים להיחשב כמקרים חשודים.

 נכנסות  דם וסרולוגיהבדיקות מסחריות לגילוי קורונה, המבוססות על מבחני הימצאות נוגדנים ב

ודורש אימות נוסף של . המידע על הביצוע הקליני של בדיקות אלו הוא מוגבל כעת לשוק העולמי

 .הןלרמת הדיוק ש

30/4/2020 

 ה-CDC :הרחיב את ההגדרות לתסמיני קורונה 

o שיעול 

o קוצר נשימה או קשיי נשימה 

o :או לפחות שנייים מהתסמינים הבאים 

 חום 

 צמרמורות 

  חוזרות עם צמרמורותרעידות 

 כאבי שרירים 

 כאב ראש 

 כאב גרון 

 )אובדן חוש הטעם או הריח )או שניהם 
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 טיפול:
31/3/2020 

  וכן אין חיסון למחלהספציפי לקורונהתרופתי לא קיים )עדיין( טיפול ,. 

 לתמוך כן עיקר הטיפול הוא זיהוי מהיר של המחלה ומתן טיפול תומך להקלת הסימפטומים ו

 כשהמחלה חמורה. )חמצן, הנשמה( הריאותבתפקוד 

 טיפול צריך להינתן בבית חולים כאשר הדבר אפשרי.  

  טיפול בבית יכול להתאים לחולים מסוימים הסובלים מתסמינים קלים, אלא אם קיים חשש

 להדרדרות מהירה במצבם או שאין באפשרותם להגיע מהר לבית החולים במקרה הצורך.

1/4/2020 

  שאינן נמצאים בקבוצת סיכון ניתן להמליץ על מתן תרופה להורדת חום או משככי לחולים קלים

 כאבים.

  יש להנחות חולים קלים להקפיד על שתייה מספקת אך לא להגזים בשתייה שכן היא יכולה לגרום

 להחמרה בחמצון.

 יש לפקח על חולים קלים ולהנחות אותם לפנות לטיפול רפואי במקרה שיש החמרה בתסמינים. 

  בבית חולים שנמצאים בקבוצת סיכוןיש להעדיף לאשפז חולים קלים. 

  ל חולים חמורים, בהתאם איש להתייחס לחולים קלים שנמצאים בקבוצת סיכון כמו שמתייחסים

 לתסמינים הקליניים מהם הם סובלים.

 :טיפול תרופתי 

o ת לטיפול כיוון שאין תרופה ייעודית לקורונה, הטיפול הקיים מורכב מתרופות המיועדו

 ., לעיתים שילוב של התרופותבמחלות אחרות

o  לחולים קלים ניתנות  –)כמו פרצטמול ואיבופרופן( תרופות להורדת חום או משככי כאבים

 .אשר אינם נמצאים בקבוצת סיכון

o ירבריטונ/ירבלופינ (Lopinavir/Ritonavir ,Kaltera )– תרופה המשמשת לטיפול ב-HIV. 

o ( כלורוקווין פוספטChloroquine phosphate )– תרופה המשמשת לטיפול במלריה. 

o ( הידרוקסיכלורוקוויןHydroxychloroquine )–  תרופה המשמשת לטיפול בזאבת ודלקת

 .מפרקים שגרונית

o ( רמדסיבירRemdesivir )–  ותחה ופ( 3)שלב  ראשונייםיחסית תרופה הנמצאת בשלבי ניסוי

ניתנת כטיפול חמלה לחולי קורונה  מבוססת על עיכוב השכפול הוויראלי. לטיפול באבולה.

 .הנמצאים במצב קריטי

4/2020/7 

 :טיפולים תרופתיים נוספים 

o .לחלק מהחולים ניתן טיפול בקורטיקוסטרואידים. טיפול זה לא נמצא יעיל והוא אינו מומלץ 

עם דלקת ריאות חמורה  נהלתת טיפול בקורטיקוסטרואידים לחולי קורו אינו ממליץ WHO-ה

לעומת  .ניתנים עבור אינדיקציה אחרתהם שלא במסגרת ניסוי קליני, אלא אם  ARDSאו 

 ARDS-ממליצות כי מבוגרים הסובלים מSurviving Sepsis Campaign -זאת, הנחיות ה

אשר מקבלים הנשמה מכאנית צריכים לקבל סטרואידים, אם כי המלצה זו מבוססת על 

 עדויות חלשות.

o  "אביגן"– Avigan (Favipiravir) – לטיפול בשפעת תרופה של חברת פוגי'פילם היפנית ,

לטיפול בחולי קורונה. ביפן התרופה נבחנה כמענה יעיל לטיפול  Phase III-נמצאת ב

, והיא נמצאת במסגרת ההנחיות הדרדרות המחלה כמונעת בשלבים הראשונים של הקורונה

 בבתי החולים הדסה ואיכילוב.קליני . התרופה הובאה לישראל לניסוי לטיפול בקורונה

o ( רילפיויריןRilpivirine )–  בתרופה המשמשת לטיפול-HIV. 

o ויראליות אחרות הנבחנות כטיפול ל-תרופות אנטי-COVID-19 :oseltamivir, darunavir, 

ganciclovir, favipiravir, baloxavir marboxil, umifenovir, ribavirin, interferon alfa, 

nebulised interferon beta. 

o טיפול ב-Interferon β 1a (SNG001 )– SNG001 במשאף,  היא תרופה הניתנת

המהווה חלק ממנגנון ההגנה של הריאה עצמה כדי  βהמבוססת על מולקולת אינטרפרון 

 הא מובילה כי הימה ונמצאתחולי אס עבור Phase II-בבניסויים  הלהילחם בנגיפים. נבדק

קיבלה אישור מזורז של  Synairgenבבריטניה, חברת התרופות  לשיפור בתפקוד הריאות.
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לתרופות ולמוצרי בריאות ולרשות לחקר הבריאות לבדיקת התרופה הסוכנות הרגולטורית 

 במחקר קליני. COVID-19לחולים עם 

o ( טוסיליזומאבTocilizumab, Actemra )–  נוגדן מונוקלוני החוסם את מסלול האיתותIL-6 

ומשמש לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית. נכון לעכשיו, קיימות עדויות מוגבלות לגבי 

, אולם כעת היא נחקרת על COVID-19-בטיחותה או יעילותה של התרופה בטיפול קליני ב

כפול עיוור, אקראי כטיפול בדלקת ריאות קשה  Phase IIIבאמצעות ניסוי קליני  FDA-ידי ה

 טנדרט טיפולי.בשילוב עם ס COVID-19של 

o  נבדקת אפשרות טיפול בתאי גזע לחוליCOVID-19 –  נהוג לחשוב שתאי גזע מזנכימליים

יכולים להפחית את השינויים הפתולוגיים המתרחשים בריאות, ולעכב את התגובה הדלקתית 

 החיסונית המתווכת בתא.

o  נבדקת אפשרות טיפולIV  בטיפולים אלו. אך עד עתה אין מידע התומך –באימונוגלובולינים 

  טיפול ניסיוני המיועד לחולים במצב קריטי, מתן פלסמה שנאספה מחולים  –טיפול בפלסמה

אישר את הטיפול בארה"ב, ובישראל מד"א החל לאסוף פלסמה  FDA-שהבריאו מקורונה. ה

 מחולים שהבריאו.

13/4/2020 

  ריאות שנגרמת מקורונה  טיפול אנטיביוטי במקרה שעדיין לא ידוע אם החולה הסובל מדלקתמתן

הבחירה בסוג אנטיביוטיקה צריכה להיעשות על סמך האבחנה הקלינית,  או או מחיידק.

 האפידמיולוגיה המקומית וההתכנות להדבקה.

  מצבם הקליני.צורך וטיפול אנטיביוטי לחולי קורונה בהתאם להמשך 

19/4/2020 

  בעיקר( טיפול במונעי קרישהLMWH הדגים שיפור במדדי ) חולי  99התחלואה והתמותה של

זאת מכיוון שהווירוס גורם להיווצרות של קרישי דם קטנים בריאות אצל חלק קורונה קשים. 

 מהחולים הקשים.

 לפי המלצות ה-IDSA ,צריך להינתן במסגרת של ניסוי  הידרוקסיכלורוקוויןוכלוקורווין הטיפול ב

י לגרימת נזק אינו ברור, וקיים פוטנציאל ממשזאת מכיוון שהיחס בין התועלת לנזק  קליני בלבד.

 .לחולה

19/4/2020 

 השימוש ב-ACE-inhibitors/ARBS  נכון ל)שנוי במחלוקת. הקונצנזוס של ארגונים שונים-

-קונטרה , הוא להמשיך את השימוש במטופלים שכבר לוקחים אותן, ולהפסיק רק אם יש(18/3

 (.םדחץ לתר אינדיקציה )למשל י

 ( קולכיציןColchicine )– מחקר בינלאומי "( "שיבוצע "בביתat homeו )"- "ללא מגע"

"(contactless)",  משתתפים מקנדה, ארה"ב ואירופה, יבדוק השפעת קולכיצין על  6,000הכולל

שעות מהאבחון. החולים  48. החולים יקבלו במייל לביתם את התרופה בתוך COVID-19חולי 

המחקר יבדוק האם קולכיצין יעילה במניעת החמרה במצבם של  ווידאו.ינוטרו ע"י שיחות טלפון 

החוקרים משערים כי מתן התרופה יכול למנוע התרחשות של סערת  .COVID-19חולי 

 הדרדרות במצבם של החולים. יש לה תפקיד בגרימתציטוקינים, שיש חוקרים המניחים כי 

 טיפול ב-NSAIDS – אעפ"י כי יש הטוענים ששימוש ב-NSAIDS  עלול להחמיר את המחלה, לא

בחולי מאשר כי לא נמצאו תופעות לוואי חמורות  WHO-נמצאו עדויות חזקות התומכות בכך, וה

אינם ממליצים להימנע  EMA-וה FDA-בזמן המחלה. ה NSAIDS-כתוצאה משימוש בקורונה 

שיהיה ממליץ להשתמש בפרצטמול עד  UK-ב NICE-לעומת זאת, המשימוש בתרופות אלו. 

  יותר מידע בנושא.

 ה-AHSP (System Pharmacists-American Society of Health פרסם ) טבלת עדויות

הטבלה  מתעדכנת מדי פעם.. הטבלה COVID-19ליעילות הטיפול של תרופות שונות בחולי 

 : תרופות אנטיוויראליות, תרופות תומכות ושונות.קטגוריות 3-תרופות למחלקת את ה

27/4/2020 

 ה 4/23-ב-EMA ה 4/24-וב-FDA  ,פרסמו אזהרת בטיחות לגבי הידרוקסיכלורוקין וכלורוקין

תרופות למלריה הנמצאות בשימוש נרחב לטיפול בחולי נגיף קורונה למרות היעדר הוכחות לכך 

, התרופות עלולות לגרום לחריגות מסוכנות בקצב הלב בקרב חולי FDA-שהן עובדות. לפי ה

או בבתי חולים בהם ניתן יהיה לעקוב מקרוב קורונה, ויש להשתמש בהן רק במחקרים קליניים 

 אחר החולים עקב בעיות לב.

https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx
https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/public-health-advice-during-covid-19-pandemic#use-of-chloroquine-and-hydroxychloroquine-medicines-section
https://www.fda.gov/media/137250/download
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30/4/2020 

 ( תוצאות ראשוניות בניסוי לתרופה סריליזומאבSarilizumab המשמשת לטיפול בדלקת פרקים )

מראות כי תרופה אינה עוזרת לחולים קשים אשר אינם זקוקים להנשמה, אף על פי שהתרופה 

 10%, ושוחררו מהחולים החלימו לבד 80% בקרש חולים אלו, .CRP-הורידה את ערכי ה

, אצלם התועלת מתו. הניסוי ממשיך עם חולים קשים מונשמים 10%-המשיכו להיות מאושפזים ו

 .של התרופה אינה חד משמעית

3/5/2020 

 ה1/5-ב ,-FDA ( נתן לרמדסיבירRemdesivirאישור ל ) חולי בשימוש חירוםCOVID-19 .

כי השימוש בו נמצא  NIAIDשמומן ע"י  תוצאות ניסוי ורסמופ 29.4-לאחר שב ניתן האישור

במטופלים שקיבלו  ימים 11כי הזמן החציוני להחלמה היה המחלה וימי בבתרופה הביא לקיצור 

ימים בחולים שקיבלו פלסבו. התרופה לא הורידה בצורה משמעותית את  15לעומת  רמדסיביר

מצא כי  4/19-שפורסם ב Wang, Y. et alמאת  לעומת זאת, מחקר אחר שיעור התמותה.

מבוגרים  COVID-19רמדסיביר לא הייתה קשורה ליתרונות קליניים מובהקים סטטיסטית בחולי 

 שהיו במצב קשה.

7/5/2020 

 בעקבות ה-FDA אישור לשימוש בחירום ב 1/5-אשר נתן ב-Remdesivir  לטיפול בחולי נגיף, יפן

הנמצאים במצב  COVID-19במסלול מהיר את התרופה, לטיפול בחולי  (7/5)אישרה היום 

 חמור. 

10/5/2020 

 בתי חולים בהונג קונג, בחן  6-ניסוי שבוצע בקבוצה קטנה של חולי קורונה במצב קל עד בינוני ב

קיבלו את  86חולים השתתפו בניסוי, כאשר  127תרופות על חולים אלו.  3השפעת קוקטייל של 

. חולים Phase IIסוי ראשוני של היו בקבוצת הביקורת. הניסוי בוצע כני 41-קוקטייל התרופות ו

שקיבלו את קוקטייל שלוש התרופות נבדקו באופן שלילי לנגיף הקורונה תוך שבעה ימים 

יום בממוצע בקרב אלו שטופלו בתרופה האחת. הקוקטייל גם קיצר את משך  12בממוצע, לעומת 

 לחצי, לארבעה ימים משמונה ימים.  COVID-19הסימפטומים של 

, Ribavirin-ו Lopinavir-Ritonavir (= Kaltera)ויראליות: -בקוקטייל נכללו שלוש תרופות אנטי

, תרופה להזרקה המשמשת לטיפול בטרשת נפוצה interferon β-1b-הניתנות דרך הפה; ו

 שמווסתת דלקת ומדכאת צמיחה ויראלית. 

12/5/2020 

  מחקר גדול מאתParanjpe, I. et al א כי שימוש בנוגדי קרישה מערכתית שנערך בארה"ב מצ

 COVID-19חולי  3,000. בקרב כמעט COVID-19עשוי לשפר את סיכוי ההישרדות של חולי 

אשר אושפזו במערכת הבריאות בהר סיני בעיר ניו יורק, החל מאמצע מרץ, ההישרדות החציונית 

מיוחד בקרב חולים יום בתוספת נוגדי קרישה. התוצאות היו בולטות ב 21-יום ל 14עלתה בין 

, 29.1%-ל 62.7%-חולים קשים שהיו זקוקים להנשמה, בהם התמותה בבית החולים ירדה מ

 יום. 21-ימים ל 9-ההישרדות החציוני עלה מזמן ו

21/5/2020 

 אנשי צוות רפואי מאירופה, אפריקה, אסיה ודרום אמריקה שיש להם קשר הדוק עם  40,000-כ

כדי לבדוק אם התרופות כלורוקין והידרוקסיכלורוקין יעילות , ישתתפו במחקר COVID-19חולי 

. המשתתפים יקבלו כלורוקין או פלצבו )באסיה( או COVID-19-למניעת תחלואה ב

הידרוקסיכלורוקין או פלצבו )בבריטניה, אירופה, אפריקה( למשך שלושה חודשים. המשתתפים 

בשלושה בתי חולים מחוץ ללונדון.  27/5הראשונים בבריטניה יתחילו להירשם לניסוי ביום רביעי 

 .2020התוצאות צפויות עד סוף 

5/2020/42 

  19תוצאות טיפול בחולי מחקר בינלאומי גדול שבדק-COVID ם בכלורוקווין והידרוכלורוקווין ע

לא הצליח להוכיח כי הייתה תועלת לחולים )כמו אזיתרומיצין(  ובלי אנטיביוטיקה מאקרולידית

בבית החולים ירד עם כל אחד  COVID-19בטיפול עם תרופות אלו, ומצא כי שיעור שרידות חולי 

מסוגי הטיפול התרופתי האלו )כלורוקווין בלבד, כלורוקווין + מאקרוליד, הידרוקסיכלורוקווין 

 לבד, הידרוקסיכלורוקווין + מאקרוליד(. כמו כן שיעור ההפרעות בקצב הלב בחולים אלו עלה.ב
25/5/2020 

https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext?utm_campaign=tlpr&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87146813&_hsenc=p2ANqtz-90BF_3ACwFC3R-No8zZYhpJRBScMqQSIi5IFSQB15O7x_GPsLLexPHy2il7LFFW5-304hHGomPoHpKu3O955OWPjhO2g&_hsmi=87146813
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
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 כמעט חודש לאחר שה-NIAID  הטיפול  בו נמצא כיפרסם את תוצאות הניסוי הקליני ברמדסיביר

 .NEJM-בהתפרסם המחקר , 11-ל 15-ר את מספר ימי המחלה מקיצברמדסיביר 
26/5/2020 

 ה-WHO מפסיק זמנית את המחקר על הידרוקסיכלורוקווין כטיפול פוטנציאלי ל-COVID-19 

 COVID-19לחולי  ראיות לבעיות בבטיחות התרופהה ותקבבע Solidarity-במסגרת ניסוי ה

 .24/5 בתאריך שנמצאו במחקר הבינלאומי שהוזכר למעלה

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764
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 פיתוח תרופות:
27/4/2020 

 פרסם ה, 2/27-ב-WHO 19-לטיפול ב יםהמיועד ושילובי תרופות רשימת תרופות-COVID – 

חלק מהתרופות הן תרופות ידועות לטיפול במחלות אחרות, חלקן נמצאות בפיתוח. רשימה זו 

 .21/3-עודכנה ב

 בניו ( יורק בוחנים את השפעת פמוטידיןFaotidine )–  על חולי קורונה  –תרופה לצרבת

ה היא לגייס חולים לניסוי, כאשר המטר 187הנמצאים במצב קריטי, חלקם מונשמים. כרגע נכנסו 

מראים כי התרופה, שנראית כובלת  מודלים מולקולרייםחולים. דיווחים מסין ותוצאות של  1174

 עשויה לעשות את ההבדל. בנגיף הקורונה,מפתח האנזים את 

13/5/2020 

  חברתBonus BioGroup ( כי השלימה בהצלחה ניסוי 13/5הישראלית צפויה להודיע היום )

תרופה זו פותחה במיוחד לטיפול  .MesenCureבשם  לקורונה פרה קליני בתרופה חדשה

החברה ביצעה ניסוי בחיות מודל  במצוקה נשימתית מסכנת חיים בחולי קורונה ודלקת ריאות.

התרופה מורכבת מתאים מזכימליים  ולאחר מתן התרופה נראו הריאות בחיות אלו כבריאות.

ים לחולה בעירוי לדם, מגיעים אל רקמות הנלקחים מרקמת שומן של תורם בריא. התאים מועבר

הריאה ושם הם אמורים להפחית את הדלקת ולעזור לקשם את הרקמה. בניסוי הצליחה התרופה 

 מכמות הנוזל בריאות של חיות הניסוי. 47%להפחית 

26/5/2020 

  המכון הביולוגי מצא כי טיפול בנגזרות של שתי תרופות למחלת הגושה מוביל לירידה ניכרת

 Credeglaולת השכפול של נגיף הקורונה. אחד החומרים שנבחנו הוא נגזרת של התרופה ביכ

שכבר מאושרת לשימוש בארה"ב וניתנת לחולי גושה. התרוםה השנייה נמצאת בשלבי אישור 

שתי התרופות שבפיתוח נבחנו על תרביות תאים ונמצאות כעת בשלב של בחינת מתקדמים. 

 רונה החדש בבעלי חיים.יעילותן כטיפול נגד נגיף הקו

 

  

https://www.who.int/who-documents-detail/overview-of-the-types-classes-of-candidate-therapeutics
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 חיסונים:
7/4/2020 

 לא קיים עדיין חיסון ל-COVID-19.מדענים מכל העולם עובדים על פיתוח חיסון למחלה . 

 ישראל:

 .ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את המכון הביולוגי לפעול ליצירת חיסון 

 יום בפיתוח חיסון נגד נגיף הקורונה בעופות -מכון מיגל, שעוסק ביום– avian coronavirus 

Infectious Bronchitis Virus (IBV) עובד על התאמת החיסון נגד ,COVID-19 .לבני אדם 

 בעולם:

 :הנמצאים בפיתוח COVID-19-רשימת חיסונים פוטנציאלים ל 4/4-פרסם ב WHO-ה

  של חברת  –שני חיסונים נמצאים בשלב קליניModerna  ושל חברתCanSino Biologics. 

 קליני.-ר החיסונים ברשימה נמצאים בשלב הפרהשא 

  :להלן מספר חיסונים נבחרים הנמצאים בפיתוח 

o  חברתModerna –  מפתחת חיסוןmRNA-1273החיסון נמצא ב .-phase I. 

o  חברתCanSino Biologics – קיבלה אישור מהממשל הסיני ל-Phase I  של חיסוןAd5-

nCov לבדיקה בבני באדם. החיסון משתמש ב-replication-defective adenovirus type 

 כווקטור. 5

o  חברתBioNTech –  חיסוןmRNA  הנקראBNT162 זמין לניסוי בסוף אפריל צפוי להיות. 

o  חברתJ&J המרכז הרפואי בית ישראל מנסים לפתח חיסון. מטרתם להגיע  בשיתוף עם

 .2020של החיסון עד סוף  Phase Iלשלב 

o  חברותDynavax ו-Clover Pharmaceuticals .משתפות פעולה במחקר למציאת חיסון 

o  חברתOlogy Bioservices מפתחות  והמרכז הרפואי של אוניברסיטת ונדרבילט

monoclonal antibody המיועד לטיפול ב-COVID-19 .ולמניעת תחלואה במחלה 

o  חברותOlogy Bioservices ו-Inovio Pharmaceuticals ן המשתפות פעולה בייצור חיסו-

DNA (INO-48000.למניעת תחלואה ) 

o  חברתIbio –  חיסון לתוכנית-COVID-19 קליניים. החיסון מבוסס -בשלבים הפרה תנמצא

 חלקיקים המחקים את הוירוס ואינם מדבקים במחלה. – על חלקיקים דמויי וירוס

o חברתAltimmune  קליני לפיתוח -בשיתוף עם אוניברסיטת אלבמה נמצאות בשלב פרה

. חיסון במנה אחת הניתנת דרך ספרי לאף AdCOVIDהנקרא  COVID-19חיסון נגד 

(intrnasal spray.) 

23/4/2020 

 חברת  22/4-בBioNTech  .בגרמניה קיבלה אישור מהרשויות להתחיל את הניסויים הקליניים

. בשלב השני ישולבו בניסוי גם 55-18בגיל  אנשים בריאים 200צע על בשלב הראשון הניסוי יתב

 אנשים הנמצאים בסיכון.

27/4/2020 

 ה, 4/26-ב-WHO 19-עדכן את רשימת החיסונים ל-COVID הרשימה  .הנמצאים בפיתוח

 .2/6-עודכנה לאחרונה ב

 Phase-ב 1-ו Phase I/II-ב Phase I ,2-ב 5 –חיסונים שנמצאים בניסויים קליניים  7כרגע יש 

II. 

30/4/2020 

  באוניברסיטת אוקסופרד שבאנגליה, חוקרים ממכון ג'נר נערכים לביצוע ניסויים קליניים המוניים

בעוד מרבית הצוותים האחרים שמפתחים חיסון  מקוק.רזוס ל בקופי לאחר שנמצא כי החיסון יעי

נאלצו להתחיל בניסויים קליניים קטנים של כמה מאות משתתפים בכדי להפגין בטיחות, 

 -המדענים במכון ג'נר החלו ראשית בחיסון, לאחר שהוכיחו במחקרים קודמים כי חיסונים דומים 

מזיקים לבני אדם. הוכחות אלו  אינם -כולל אחת בשנה שעברה כנגד נגיף קורונה מוקדם יותר 

איש  6,000-אפשרו להם לזנק קדימה ולקבוע בדיקות לחיסון נגד הנגיף החדש שכוללות יותר מ

 בסוף החודש הבא, בתקווה להראות שהחיסון לא רק בטוח, אלא גם יעיל בבני אדם.

דעני אוקספורד אומרים כעת כי באישור חירום של הרגולטורים, מיליון המינונים הראשונים של מ

לפחות כמה חודשים לפני כל המאמצים  -החיסון שלהם עשויים להיות זמינים עד ספטמבר 

 יתגלה כיעיל. החיסוןאם  -שהוכרזו למציאת חיסון האחרים 

https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Novel-Coronavirus_Landscape_nCoV-4april2020.pdf?ua=1
https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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  גם המדענים של חברתSinovac Biotech ווחו על יעילות של החיסון, בניסוי שבוצע על בסין די

שבועות חשפו את  3קופים. לאחר  8-מנות במינונים שונים ל 2החוקרים נתנו  קופי רזוס מקוק.

הקופים לנגיף ישירות. הקופים שקיבלו מינון הגבוה לא חלו במחלה, בעוד הקופים שקיבלו מינון 

 בזיהום.נמוך חלו קלות, אך יכלו לשלוט 

03/5/202 

  החברותJ&J  ומודרנה, שהן שתיים מהחברות המובילות בארה"ב לפיתוח חיסון לקורונה, חתמו

על שיתופי פעולה עם חברות ייצור, כאשר ג'ונסון וג'ונסון הבטיחו מיליארד מנות של חיסון 

 )שטרם סיימו את פיתוחו( עד סוף השנה הבאה.

 הנמצא כעת חיסון נגד קורונה ייצור והפצה של חברת אסטרהזנקה אף היא חתמה הסכם ל

 שאוניברסיטת אוקספורד מפתחת.בניסויים קליניים ו

5/5/2020 

 ( על ידי האיחוד האירופי 4/5ועידת התרמה נערכה אתמול )הביאה לגיוס כספים ממדינות ו

לא ארה"ב ורוסיה  .למימון מעבדות שיש להן לידים מבטיחים בפיתוח וייצור חיסוןהעולם ברחבי 

 60ישראל תרמה  עידה. סין, שיוצגה ע"י שגרירה באיחוד האירופי, לא תרמה כסף.השתתפו הוו

 מיליון דולרים.

  חוקרים בשני בתי חולים הקשורים לאוניברסיטת הרווארד מתאימים צורה מוכחת של טיפול גנטי

משתמשת  שיטה זו לפיתוח חיסון נגד וירוס, אותו הם מצפים לבחון אצל אנשים בהמשך השנה.

-על היהיה לתאי המטופל. במקרה זה,  DNAלא מזיק כווקטור, או כנשא, בכדי להכניס  בנגיף

DNA  אשר יעורר את מערכת החיסון להילחם  הקורונהוירוס של להורות לתאים לייצר חלבון

עד כה הצוות חקר את מועמדי החיסון שלו רק בעכברים. הבדיקות לבטיחות  בזיהומים עתידיים.

גרסאות המשבע  יםתוך חודש במרכז אקדמי אחר. שתיבלהתחיל  פויותוחוזק אצל קופים צ

 כבר מיוצרות למחקרים בבני אדם.שפיתחו 

 ( הודיעו משרד הביטחון והמכון הביולוגי כי הושגה פריצת דרך משמעותית 4/5אתמול בערב )

ל שבטי ויודע לנטר-. מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף באופן חדSARS-CoV-2-במציאת נוגדן ל

אותו בגוף החולים. לפי חוקרי המכון, שלב הפיתוח לנוגדן הסתיים. זהו ככל הנראה חיסון פסיבי, 

שיכול להוות טיפול יעיל במחלה. המכון ימשיך בהליך רישום הנוגדן כפטנט, ובשלב הבא יפנו 

 החוקרים לחברות בינלאומיות במטרה שאלו יוכלו לייצר את הנוגדן בכמויות מסחריות. אך לפני

 כן, יש צורך להוכיח את היעילות הקלינית. 

 לפי ה-WHO , מהן בשלב הניסויים  8תוכניות פעילות לפיתוח חיסון לקורונה.  108ישנן כרגע

 הקליניים.

  חברותBioNTech   הגרמנית( ופייזר )האמריקאית( החלו את הניסויים הקליננים בחיסון(

BNT162יורק  לו חיסון ועכשיו משתתפים בניו. בשבוע שעבר משתתפים בניסוי בגרמניה קיב

הבודק את הבטיחות, היעילות והמינון המיטבי של  Phase I/II-יקבלו אותו. הניסוי נמצא ב

 .55-18החיסון. משתתפי החיסון הם מבוגרים בריאים בגיל 

7/5/2020 

 47נוגדן מונוקלונלי, בשם  צוות מחקר מאוניברסיטת אוטרכט )הולנד( זיההD11 המציע ,

או כדי למנוע הדבקה. הנוגדן  SARS-CoV-2-פוטנציאל לטפל באנשים שכבר נדבקו ב

המקורי, האחראי  SARS-CoV-המונוקלונלי הציג גם פעילות מנטרלת צולבת כנגד נגיף ה

להשתמש בנוגדן מונוקלונלי יהיה . בנוסף, החוקרים מציינים כי ניתן 2003-מ SARS-למגפת ה

הנמצאים על  trimeric spike glycoproteins-יות. הנוגדן נקשר לזה גם בפיתוח בדיקות סרולוג

, המאפשר בדרך כלל ACE2פני הנגיף, מה שחוסם את האינטראקציה בין חלבון הספייק לקולטן 

את כניסת הנגיף לתאים אנושיים. המחקר בוצע בתרבויות תאים, ונדרש מחקר נוסף כדי לקבוע 

 מודלים של בעלי חיים או בניסויים קליניים.את השפעות הנוגדנים המונוקלונליים ב

  חברתModerna , שמפתחת את חיסוןmRNA-1273 נגד נגיף הקורונה, קיבלה מה-FDA 

 בניסוי. Phase II-ל המשיךלאישור 

10/5/2020 

  חברתJ&J  הודיעה כי היא כבר מתכוננת לייצור של מיליארד חיסונים )החיסון של החברה עדיין

 נמצא בשלבי פיתוח(.

12/5/2020 
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  חוקרים במכון ג'ונס הופקינס בלומברג לבריאות הציבור מתכוננים להתחיל בשבוע הבא שני

שהבריאו, במטרה להפחית את המתח  COVID-19ניסויים קליניים עם פלסמה שנלקחה מחולי 

 בבית החולים ולסייע לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון וכן לאנשים החולים במחלה ונמצאים בבית:

o י הראשון הוא ניסוי קליני מניעתי המתמקד בעובדי שירותי בריאות ובאוכלוסיות אחרות הניסו

-ניסוי זה יחלק כבעלות סיכון גבוה המתמודדים לעיתים קרובות עם חשיפה גדולה לנגיף. 

עובדים בסיכון גבוה לשתי קבוצות: האחת תקבל יחידה של פלסמה מחולים שהבריאו  150

(convalescent plasma ,).ואילו השנייה תקבל פלסמה ללא נוגדנים 

o הסובלים מתופעות  ישתתפו חוליםשני בניסוי הCOVID-19  .קלות שהובילו לבידוד בבית

בניסוי זה יבדקו עד כמה פלסמה של חולים שהבריאו יכולה לעזור כדי להפחית את העומס 

שים מחדר על מערכת בתי החולים, תוך שימוש ביחידות פלסמה כמניעה כדי להרחיק אנ

 המיון.

o הניסויים הם ניסויים  נוגדנים בדם.לתורמים יש יצטרכו לוודא תחילה כי  הניסויים שניב

מעבר לתכונות המונעות  ,החוקרים רוצים גם לדעת האםבנוסף, אקראיים עם בקרת פלצבו. 

לסובלים מהמחלה הנוכחית לפתח תסמינים  יכולה לגרוםפלסמה של חולים מחלימים שלה, 

 יותר. חמורים

o  הניסויים יהיו הליך מתמשך שכן למומחי הבריאות אין דרך לדעת מתי יראו אינדיקציות

 אמיתיות ליעילות הפלסמה.

5/2020/31 

  עולה עם החברה הסינית פמועצת המחקר הלאומית של קנדה תשתףCanSino Biologics 

המפתחת חיסון לקורונה אשר כבר נמצא בניסויים קליניים. שיתוף הפעולה יאפשר לחיסון של 

CanSino .לקבל אישור לביצוע ניסויים בבני אדם בקנדה 

 ה-Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI הודיעה על מימון נוסף )

ומיועד  Novavax. החיסון מפותח ע"י SARS-CoV-2-נגד ה חלתמיכה בחיסון פוטנציאלי מבטי

-מיליון דולר כדי לתמוך ב 384בניסויים קליניים בהמשך החודש. המימון יכלול  Phase Iלהתחיל 

Phase I ו-Phase II .של הניסויים הקליניים וכן ייצור בהיקף נרחב של החיסון 

14/5/2020 

  חברתModerna שמפתחת את חיסון ,mRNA-1273 נה, קיבלה מהנגד נגיף הקורו-FDA 

יהיה  FDA-תהליך הבחינה של החיסון ע"י ה" בו Fast Track Approvalאישור מסלול מהיר "

יכלול של הניסוי של הניסוי. שלב זה  Phase IIבימים אלו החברה מתכוננת להתחיל את  מואץ.

. המתנסים יקבלו בצורה 55וחצי מעל גיל  55-18מתנדבים בריאים כאשר חצי מהם בגיל  600

 מינונים של החיסון הניסיוני. 2-אקראית פלצבו או אחד מ

18/5/2020 

  ראשוניות מתוצאות-Phase I  של החיסון שמפתחת חברתModerna  מראות כי כל שמונת

ל המשתתפים הראשונים בניסוי פתחו נוגדנים לנגיף ברמות שמגיעות או עולות על אלו שנראו אצ

משתתפים סבלו  3במנה הגבוהה ביותר של החיסון  אנשים שהחלימו באופן טבעי מהנגיף.

מתופעות הלוואי הבולטות ביותר ולא דווח על תופעות לוואי חמורות, אך לא נמסר מה היו 

של הניסוי. החברה צופה כי ניסוי  Phase II-כבר אישר לחברה להתחיל ב FDA-תופעות אלו. ה

Phase III  אשר יכלול בדיקה רחבת היקף של החיסון יתחיל בחודש יולי, והוא יתבצע עם מינונים

 נמוכים יותר.

21/5/2020 

  בעקבות ההודעה לעיתונות של חברת מודרנה בה היא חשפה כי כמה ממשתתפי המחקר פיתחו

, מדענים מזהירים כי יש להעריך את התוצאות בזהירות רבה יותר, SARS-CoV-2-נוגדנים ל

זאת מכיוון שהחברה לא פרסמה מספיק נתונים בכדי להעריך את היעילות כראוי, כולל רמות 

הנוגדנים הקיימים בדגימות או הערכים נגדם הושוו. בנוסף, ההודעה מתבססת על גודל מדגם 

משתתפי המחקר הכולל, ולא ברור אם אצל שאר המשתתפים היו  45מתוך  8רק  –קטן מאוד 

 נים. רמות דומות של נוגד

24/5/2020 

 בפרסום ב-The Lancet  של חברתCanSino  נראה כי החיסון לנגיף הקורונה שהחברה

( נערך ע"י Phase Iמפתחת בסין בטוח ועשוי להציע הגנה מפני הנגיף. הניסוי בשלב המוקדם )

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext
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משתתפים. החוקרים מצאו כי הנבדקים שקיבלו את החיסון  108חוקרים במספר מעבדות וכלל 

 יום לאחר החיסון. 28עברו תגובה חיסונית מתונה לנגיף, שהגיעה לשיאה 

 ה-FDA  שוקל לקצר את הניסויים ולאחד ביןPhase II ו-Phase III לניסוי אחד גדול בו ייבדקו כ-

בכל חיסון. שלב מאוחד זה יאפשר את קיצור הזמן עד  30,000עד  20,000-איש, כ 100,000

במידה שהתוצאות שיתקבלו יהיו זהות לתוצאות עד כה, צופים כי החיסון יאושר לאישור החיסון. 

מיליוני חיסונים נגד כבר  בחודש ספטמבר, וכי עד סוף השנה ניתן יהיה להתחיל לייצר מאות 

 קורונה.

  מחקר לחיסון נגד וירוס באוניברסיטת אוקספורד שנמצא בשיתוף עם חברת אסטרהזנקה, מוכן

משתתפים. הניסוי סיים את  10,260ולהיכנס לניסויים בבני אדם הכוללים  Phase IIלהתחיל את 

Phase I  .של הניסוי, עם יותר מאלף חיסוניםPhase II ווח הגיל של ירחיב כעת את ט

( יעריכו Phase IIIהמשתתפים שקיבלו את החיסון לניסוי, כך שיכלול זקנים וילדים. בשלב הבא )

 .18כיצד החיסון עובד אצל מספר גדול של אנשים מעל גיל 

26/5/2020 

 הביוטכנולוגיה חברת Novavax ( 25/5התחילה אתמול ) ,המפתחת חיסון לקורונהPhase I  של

. בשלב זה יחסנו קליני החיסון ייצר רמות גבוהות של נוגדנים-שבניסוי הפרה, לאחר הניסויים

, והחברה צופה לקבל תוצאות ראשונית של בטיחות ויעילות בחודש תנדבים באוסטרליהמ 130

בו תיבדק קצוצה גדולה  Phase II-יהיו מבטיחות, הניסוי יעבור ל Phase I-אם תוצאות היולי. 

דינות בכדי להעריך את הבטיחות, היעילות ויכולת ההפחתה של יותר של משתתפים במספר מ

. בינתיים, החברה מתכוננת לייצור החיסון כדי שתהיה אספקה זמינה COVID-19-התחלואה ב

 אם יוכח שחיסון עובד.
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 גורמי וקבוצות סיכון:
30/3/2020 

 נגיף.הימים האחרונים מנסיעה למקום בו יש התפרצות של ה 14-אנשים שחזרו ב  

 מגע קרוב עם חולה מאומת. 

  שנים 65/60מעל  –גיל מבוגר. 

 :מחלות רקע כמו 

o מחלות לב 

o מחלות כלי דם 

o יתר לחץ דם 

o )מחלה נשימתית כרונית )מחלות ריאה ואסתמה 

o סוכרת 

o מחלת כבד/כליות 

o ( השמנת יתר חמורהobesity) 

o  בעיות במערכת החיסון )כמו אנשים שעברו השתלת מח עצם / השתלת איברים, חסרים

או איידס שאינם בשליטה טובה, שימוש ארוך בקורטיקוסטרואידים ושימוש  HIVחיסוניים, 

 בתרופות המחלישות את מערכת החיסון(

 מחלות סרטן 

 עישון 

1/4/2020 

  :ומוסדות סיעודייםאנשים החיים בבתי אבות קבוצת סיכון נוספת 

  יש לפקח על נשים בהיריון כיוון שידוע שהן בסיכון לחלות במחלה נגיפית קשה, אולם עד כה

 לא הראו סיכון מוגבר. COVID-19הנתונים על 

4/2020/21 

 ניתוח בתקופת הדגירה של הנגיף יכול להגדיל את הסיכון לתחלואה קשה ולמוות. 
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 הנחיות לבידוד:
13/4/2020 

  ישראלבההנחיות: 

o  נדרשים להיכנס 20:00בשעה  9/3/2020השבים לישראל מכל יעד בעולם, החל מתאריך ,

 ימים ממועד חזרתם לישראל. 14לבידוד ביתי למשך 

o  15מי שהיו במגע עם חולה מאומת. מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות משני מטר למשך 

 יום ממועד המגע עם החולה המאומת. 14נדרשים לבידוד של  דקות לפחות עם חולה.

o .מי שנמצאים בבידוד בית נדרשים לדווח על כך למשרד הבריאות 

o  מעלות, שיעול, קושי בנשימה או  38הנמצאים בבידוד בית ומפתחים תסמינים של חום מעל

רור של מד"א להמשך בי 101תסמין נשימתי אחר, נדרשים להתקשר באופן מידי למוקד 

רפואי ולא להגיע למרפאת קופת החולים ולא לחדר מיון. )יש להשלים בכל מקרה את תקופת 

 הבידוד, גם אם התקבלה תשובה שלילית לבדיקת הימצאות הנגיף(.

o  מעלות ומעלה ותסמינים  38אנשים עם חום ותסמינים נשימתיים: על אנשים עם חום של

בית יומיים לאחר ירידת החום. כל זאת גם נשימתיים )שיעול או קושי בנשימה(, להישאר ב

 אם לא חזרו מחו"ל או היו במגע עם חולה מאומת.

  ארה"ב– CDC: 

o :אדם החוזר משהיה באזור בו קיימת התפרצות של וירוס הקורונה או משייט 

  יום 14משך לצריך להישאר בבית. 

  מטר מאחרים 2לשמור מרחק של לפחות. 

  תסמינים: מופיעיםלשים לב אם 

 חום פעמיים ביום יש לבדוק• 

 לשים לב אם מופיע חום, שיעול, קוצר נשימה• 

 להימנע ממגע עם אנשי הנמצאים בקבוצות סיכון לתחלואה קשה 

 לעקוב אחר הנחיות ה-CDC :במקרה שמתפתחים תסמינים 

 להישאר בבית• 

 לטפל בעצמו ולהקפיד על שתייה• 

 להיות בקשר עם הרופא המטפל• 

 ציבורית להימנע מתחבורה• 

 להתרחק מאחרים• 

, כאבים בחזה, בלבול או חוסר לעקוב אחר התסמינים ואם מתפתחים קשיי נשימה• 

 ליצור קשר עם עזרה רפואית –יכולת לקום, כיחלון בפנים או בשפתיים 

 לעקוב אחר הוראות ספק הבריאות ומשרד הבריאות המקומי• 

 להתקשר לרופא לפני הגעה למרפאה• 

 והפהכיסוי האף • 

 שטיפת ידיים בסבון באופן קבוע, במיוחד לאחר עיטוש או שיעול• 

 להימנע משיתוף בחפצים אישיים• 

 לשטוף בצורה יסודית כלים בהם החולה משתמש• 

 באופן קבוע םניקוי וחיטוי של משטחי• 

o מטר  2-אדם שמישהו מבני ביתו חלה בקורונה או בא במגע קרוב עם חולה קורונה )פחות מ

דקות(  30-ל 10בין  יםמן )לא אומרים כמה זמן בדיוק, מציינים שההנחיות בעולם נעלמשך ז

חשיפה לחולה << . לטיפול בחולים CDCאו מטפל בבית שלא נהג לפי הנחיות הזהירות של 

שעות לפני הופעת הסימפטומים אצל החולה הסימפטומטי ועד  48סימפטומטי מתקופה של 

שעות(  72ימים ) 3)על בסיס  יציאה מבידודיטריונים לשהחולה הסימפטומטי עונה על הקר

ללא חום )וללא שימוש בתרופות להורדת חום( + הקלה בסימפטומים הנשימתיים + עברו 

 24בדיקות קורונה שליליות שבוצעו במרווח של  2 או ימים מהופעת הסימפטומים 7לפחות 

 :(שעות או

  לחולה יום מהחשיפה האחרונה 14צריך להישאר בבית למשך. 

  מטר מאחרים 2לשמור מרחק של לפחות. 

  תסמינים: מופיעיםלשים לב אם 

 בדיקת חום פעמיים ביום• 
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 לשים לב אם מופיע חום, שיעול, קוצר נשימה• 

 להימנע ממגע עם אנשי הנמצאים בקבוצות סיכון לתחלואה קשה 

 לעקוב אחר הנחיות ה-CDC אדם  – במקרה שמתפתחים תסמינים )ראה למעלה פירוט

 (החוזר...

o :אדם החולה בקורונה עם תסמינים, יכול לסיים את הבידוד בתנאים הבאים 

 :ללא בדיקה 

 וגםשעות( ללא חום )וללא שימוש בתרופות להורדת חום(;  72ימים ) 3• 

 וגםהקלה בסימפטומים הנשימתיים )שיעול, קוצר נשימה(; • 

 ימים מהופעת הסימפטומים 7עברו לפחות • 

  בדיקה:על בסיס 

 וגםשעות( ללא חום )וללא שימוש בתרופות להורדת חום(;  72ימים ) 3• 

 וגםהקלה בסימפטומים הנשימתיים )שיעול, קוצר נשימה(; • 

 שעות 24בדיקות קורונה שליליות שבוצעו במרווח של  2• 

o יכול לסיים את הבידוד בתנאי הבא:כלל אדם החולה בקורונה ללא תסמינים , 

  ימים מקבלת תוצאת הבדיקה החיובית ולא התפתחו להם סימני מחלה  7עברו לפחות

 כלשהם. 

  2הימים שלאחר סיום הבידוד אנשים אלו צריכים להמשיך לשמור על מרחק  3במהלך 

מטר ולשים מסכה )או צעיף, בנדנה, איזשהו כיסוי ולא בהכרח מסכה רפואית או נשמית( 

 כאשר פוגשים אנשים אחרים.

o כל תושבי ארה"ב, פרט לתושבים עם חשיפה ידועה לסיכון. חשיפה אפשרית יה כללית להנח

 לא מזוהה בקהילות בארה"ב:

 :לשים לב אם מופיעים תסמינים 

 בדיקת חום פעמיים ביום• 

 לשים לב אם מופיע חום, שיעול, קוצר נשימה• 

  מטר מאחרים 2לשמור מרחק של לפחות 

 להתרחק ממקומות הומי אדם 

  אחר הנחיות הלעקוב-CDC )במקרה שמתפתחים תסמינים )ראה למעלה 

 סינגפור: 

o במתקן ממשלתי.ימים 14-, כל הנכנסים לסינגפור נדרשים להיכנס לבידוד ל9.4-החל מה , 

o :)אנשים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת )מגע פיזי או שהייה בקרבתו 

 לנקוט. הצעדים שעליהםהם על קשר על ידי וייעצו ל םגורמי משרד הבריאות יצרו אית 

  יום מהמגע עם החולה המאומת. 14יכנסו לבידוד למשך 

  יום מיום החשיפה  14במשך פעמים ביום(  3)לפחות מצבם הבריאותי ינוטר מקרוב

האחרונה שלהם לחולה. מי שיפתח תסמינים יובא לבית החולים באמצעות אמבולנס 

 ייעודי להערכה נוספת.

 וביים לנגיף ישהו במתקןחולים שהחלימו אך עדיין חיCommunity Isolation Facility  

(CIF.עד שיקבלו שתי תוצאות שליליות בבדיקה לנגיף )מתקן ממשלתי , 

 :דרום קוריאה 

o ימים. 14-, כל הנכנסים לדרום קוריאה נדרשים להיכנס לבידוד ל1.4-החל מה 

o יש להם תסמינים  השבים מחו"ל נדרשים להתקין אפליקציה כדי לעזור לרשויות לנטר האם

 וכן את מיקומם והציות שלהם להוראות.

o אדם שהיה לו מגע קרוב עם חולה מאומת או מגע מקרי (casual contact נדרש להיכנס ,)

 יום. 14לבידוד למשך 

o  37.5על המבודדים לנטר את מצבם הבריאותי ולבדוק האם מתפתחים תסמינים )חום מעל 

( ולדווח למרכז הבריאות הציבורית כאשר הם יוצרים או דלקת ריאות או תסמינים נשימתיים

 (.ביוםפעם אחת יוצרים קשר לפחות קשר במהלך היום )

16/4/2020 

 WHO: 

o ה-WHO ימים מרגע החשיפה. 14בידוד למשך  ולה קורונהליץ לאדם שנחשף לחממ 

o  לצורך יישום הבידוד, אדם שנחשף הוא אדם המעורב באחד מהאפשרויות הבאות מיומיים

 יום לאחר הופעת הסימפטומים אצל המטופל: 14לפני ועד 
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  דקות 15-מטר וליותר מ 1פגישה פנים אל פנים על חולה קורונה במרחק של. 

 המטפל בחולה קורונה ללא ציוד מגן. 

  שהייה באותה הסביבה הקרובה של חולהCOVID-19  עבודה, עבודה באותו חלל )כולל

 .נסות( למשך כל פרק זמןהשתתפות באותה התכבכיתה או בבית או 

  נסיעה בסמיכות לחולהCOVID-19  מטר( בכל סוג של  1)כלומר בתוך מרחק של

 .תחבורה

 מצבים אחרים, בהתאם להערכות הסיכון המקומיות. 
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 צוות רפואי:
 מיגון צוות רפואי:

16/4/2020 

 CDC :ארה"ב 

 :הגדרות של סיכון

ולא לבש מסיכה כאשר  COVUD-19איש צוות היה במגע ממושך עם חולה עם  -א סיכון גבוה

היה חשוף לפרוצדורה כגון הרפואי צוות האיש  של איש הצוות הרפואי היו חשופים. אפו ופיו

 ברונכוסקופיה, אינדוקציה של כיח. אינטובציה, אקסטובציה,

כה כאשר שלבש מס COVID-19עם חולה עם איש צוות שהה בחשיפה ארוכה  -ב. סיכון בינוני

רפואי היו חשופים לפיזור אירוסולים. איש צוות שלבש חלוק, כפפות הצוות השל איש  אפו ופיו

 במקום מסכת גז כאשר היו באוויר אירוסולים מגן עיניים ומסכה

כה כאשר איש צוות לבש שלבש מס COVID-19אינטראקציה קצרה עם חולה עם  -ג. סיכון נמוך

 או מסיכת גז . שימוש במגן עיניים בנוסף למסיכה או מסיכת גז מורידים את הסיכון. סכהמ

צריך לבצע בדיקה  COVID-19ד. איש צוות שהיה חשוף לחולה שממתין לתוצאות בדיקת 

שעות  72שמתקבלות תוצאות הבדיקות. אם קיים חשש שהבדיקות יגיעו אחרי  עצמית עד

צוות צריך לנהוג על פי הכללים המופיעים האיש  COVID-19-ליצא חיובי  מהחשיפה או שהחולה

 .טבלה הבאה

טבלת סיכון אפידמיולוגי לצוותים רפואיים לאחר חשיפה לחולי קורונה או הפרשותיהם 

 המלצות לניטור שלהם והגבלת עבודתם:הבמסגרת שירותי הבריאות ו

קטגוריית  סיכון אפידמיולוגי
 חשיפה

 של המלצה לניטור
COVID-19  יום  14)עד

 לאחר החשיפה(

הגבלות עבודה לצוות 
 רפואי אסימפטומטי

 ת פניםאשר חבש מסכ COVID-19מגע קרוב ומתמשך עם חולה 

יום  14למשך  בידוד הפעיל בינונית מיגון: ללא
 לאחר החשיפה

 האחרונה

ת מיגון: לא חובש מסכ
 או נשמית פנים

יום  14בידוד למשך  הפעיל בינונית
לאחר החשיפה 

 האחרונה

מיגון: לא חובש מגן 
 עיניים

עם פיקוח  ניטור עצמי נמוכה
 מאושר

 ללא

מיגון: לא לובש חלוק או 
 אכפפות

ניטור עצמי עם פיקוח  נמוכה
 מאושר

 ללא

מיגון: לובש את כל ציוד 
המגן המומלץ )למעט 

בישת מסכת פנים חמ
 במקום נשמית(

ניטור עצמי עם פיקוח  נמוכה
 מאושר

 ללא

 חבש מסכת פנים לאאשר  COVID-19מגע קרוב ומתמשך עם חולה 

יום  14בידוד למשך  פעילה גבוהה מיגון: ללא
לאחר החשיפה 

 האחרונה

מיגון: לא חובש מסכת 
 פנים או נשמית

יום  14בידוד למשך  פעילה גבוהה
לאחר החשיפה 

 האחרונה

מיגון: לא חובש מגן 
 עיניים

יום  14בידוד למשך  פעילה בינונית
לאחר החשיפה 

 האחרונה

מיגון: לא לובש חלוק או 
 א,בכפפות

ניטור עצמי עם פיקוח  נמוכה
 מאושר

 ללא

מיגון: לובש את כל ציוד 
המגן המומלץ )למעט 

ניטור עצמי עם פיקוח  נמוכה
 מאושר

 ללא
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קטגוריית  סיכון אפידמיולוגי
 חשיפה

 של המלצה לניטור
COVID-19  יום  14)עד

 לאחר החשיפה(

הגבלות עבודה לצוות 
 רפואי אסימפטומטי

בישת מסכת פנים חמ
 בבמקום נשמית(

קרוב  לאיש הצוות הרפואי היה קשר גוףקטגוריית הסיכון לשורות אלה תהיה גהוהה ברמה אחת אם  .א

 עם המטופלים )למשל, גלגול המטופל(.

ות הרפואי ביצע או היה נוכח וקטגוריית הסיכון לשורות אלה תהיה גבוהה ברמה אחת אם איש הצ .ב

ריאה, -בהליך שעשוי לייצר ריכוזים גבוהים יותר של הפרשות נשימה או אירוסולים )למשל, החייאה לב

איש צוות סטרובציה, ברונכוסקופיה, טיפול במניפוליזר, אינדוקציה של כיח(. לדוגמה, אינטובציה, אק

הלך הליך של יצירת ( במנשמיתשלבש חלוק, כפפות, הגנה על העיניים ומסכת פנים )במקום  רפואי

 סיכון בינוני.בחשיפה תרסיס, ייחשב שהיה ב

o ים עם איש צוות רפואי בעל כל סיכון לחשיפה שמפתח סימנים המזוהCOVID-19  חייב ליצור

קשר עם איש קשר )רשויות בריאות הציבור/מחלקה לבריאות תעסוקתית( לבחינת מצבו 

 הרפואי לפני שחוזר לעבודה

o  ,אנשי צוות רפואי אשר נמצאים באינטראקציות קצרות עם מטופלים )כמו שיחה בדלפק

נמצאים ככניסה קצרה לחדר חולים ללא קשר ישיר עם המטופל או הפרשותיו( נחשבים 

 בסיכון נמוך.

o  אנשי צוות רפואי שהולכים ליד מטופל ללא קשר ישיר איתו או הפרשותיו או שאינם נכנסים

 ים כנמצאים ללא סיכון מזוהה.לחדרי חולים נחשב

o  אנשי צוות רפואי בקטגוריית סיכון גבוהה או בינונית צריכים לעבור ניטור פעיל, כולל החרגה

יום לאחר החשיפה האחרונה שלהם. אם הם מפתחים  14מהעבודה בכל תחום בריאותי עד 

ים או חום סובייקטיבי( או תסמיני נשימה התואמ 37.8חום כלשהו )טמפרטורה מעל 

COVID-19  למשל, שיעול, קוצר נשימה, כאב גרון( נדרשים לבודד את עצמם מייד )להפריד(

להם רשות הבריאות הציבורית המקומית או המדינה שלהם ומתקן עצמם מאחרים( ולהודיע 

הבריאות באופן מיידי, כך שיוכלו לתאם ייעוץ והפניה לספק שירותי בריאות לצורך הערכה 

 נוספת.

o 14רפואי בקטגוריית סיכון נמוכה צריכים לבצע ניטור עצמי עם פיקוח מאושר עד  אנשי צוות 

יום לאחר החשיפה הפוטנציאלית האחרונה. אנשי צוות אסימפטומטיים בקטגוריה זו אינם 

מוגבלים מהעבודה. עליהם לבדוק את החום שלהם פעמיים ביום ולהישאר ערניים לתופעות 

של שיעול, קוצר נשימה, כאב גרון(. עליהם להבטיח )למ COVID-19נשימתיות התואמות 

חום ואסימפטומטיים לפני שהם עוזבים את הבית ומתייצבים בעבודה. אם הם  ללאשהם 

 את עצמם או חום סובייקטיבי( או תסמיני נשימה, עליהם לבודד 37.8מעל מפתחים חום )

ות המקומית או מייד לרשות הבריאבאופן מיידי )להפריד עצמם מאחרים( ולהודיע 

הממשלתית שלהם או למתקן הבריאות באופן מיידי על מנת שיוכלו לתאם ייעוץ והפניה 

 לספק הערכה נוספת. 

o  ,הקפדה מתאימה על נוהלי בקרת זיהום המומלצים כיום, כולל כל ציוד המיגון המומלץ

עם  .COVID-19-אמורהים להגן על אנשי צוות רפואי לאחר מגע קרוב ממושך עם חולים ב

זאת, על מנת לתת דין וחשבון לכל אי עקביות בשימוש או בהקפדה העלולה לגרום לחשיפות 

לא מוכרות, על אנשי צוות רפואי עדיין לבצע ניטור עצמי עם פיקוח שהוגדר כמתואר 

 בקטגוריית החשיפה בסיכון נמוך.

o ו הגבלה מעקב אל נדרשיםאינו  מזוההלא בקטגוריית סיכון  אנשי צוות רפואי הנמצאים

 מהעבודה.

o אנשי צוות רפואי עם חשיפות פוטנציאליות ל-COVID-19  במסגרת קהילתית, צריכים

. עליהם ליידע את תוכנית הבריאות CDC-להעריך את סיכון החשיפה שלהם על פי הנחיות ה

התעסוקית במתקן שלהם כי הייתה להם חשיפה לקהילה או לנסיעות. אלו שיש להם חשיפה 

או לנסיעות צריכים לעבור ניטור כפי שהוגדר על ידי אותה הנחיה. מי  הקשורה לקהילה

שייכנס לקטגוריית הסיכון הגבוה או הבינוני המתואר שם, צריך להיות מודר מהעבודה 

יום לאחר חשיפתו. אנשי צוות רפואי המפתחים תסמינים  14במסגרת טיפול רפואי עד 

הקבועה שלהם )רשויות בריאות הציבור צריכים לפנות לנקודת המגע  COVID-19התואמים 

 או תוכנית הבריאות התעסוקתית שלהם( לצורך הערכה רפואית לפני החזרה לעבודה.
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o  במתקנים ניתן לשקול לאפשר לאנשי צוות רפואי אסימפטומטי שנחשפו לחולהCOVID-19 

ובהתייעצות עם תוכנית  בעבודה להמשיך לעבוד לאחר שמוצו האפשרויות לשיפור האיוש

 הבריאות התעסוקתית שלהם.

 WHO: 

o וחבישת מסכה ע"י המטופל נאותה )של הצוות( זהירות סטנדרטית בטיפול: שטיפת ידיים. 

o  בנוסף: שימוש באמצעי זהירות )מגע וטיפתי( לפני כניסה לחדר עם חולה קורונה חשוד או

 .מאומת

o לשים ביחד חולים  –ד זמין יאין חדר ליחכאשר . יש לשים את החולים בחדר מאוורר ליחיד

 .החשודים כחולים בקורונה

o  ,לטיפול בחולי קורונה חשודים או מאומתים בלבדאנשי צוות ייעוד במידת האפשר. 

o  ,רפואי צריכיםהצוות האנשי בטיפול בחולי מאומתים או חשודים כחולים בקורונה : 

 ורה שטוחות או דמויי כוס, להשתמש במסכה רפואית )מסכות מנתחים או מסכות פרוצד

 .ותהמתחברות מאחורי הראש ברצוע

 להימנעכדי הגנה על הפנים )מגן פנים(  ללבוש הגנה על העיניים )משקפי ראייה( או 

 .מזיהום של ריריות

 ללבוש חלוק ארוך שרוולים, נקי, לא סטרילי. 

 להשתמש בכפפות. 

  שגרתיאין צורך בשימוש במגפיים, סינר וסרבל במהלך טיפול. 

 לאחר טיפול בחולה, להסיר ולהיפטר מציוד המיגון בצורה הולמת ולשטוף ידיים כראוי 

 להשתמש בציוד מיגון חדש ולהחליפו לאחר כל מטופל. 

  יש לחטא  –ציוד צריך להיות חד פעמי או ייעודי. במקרה של שיתוף ציוד בין חולים

 .ולנקות היטב את הציוד בין המטופלים

 ניים, באף או בפה עם כפפות או ידיים חשופותלהימנע מלגעת בעי. 

  להימנע מלהעביר מטופלים מחדר או אזור אלא אם כן יש צורך רפואי. להשתמש בציוד

מש רנטגן/אבחון נייד ייעודי כזה או אחר. אם נדרשת העברה של מטופל, יש להשת

למזער את החשיפה עבור הצוות, המטופלים בנתיבי תחבורה קבועים מראש כדי 

 .יחבוש מסיכה רפואית והמבקרים, והמטופל אחריםה

  .להבטיח שאיש צוות רפואי המעביר חולים יבצע היגיינת ידיים וילבש ציוד מיגון מתאים

להודיע לאזור המקבל את המטופל לבצע אמצעי זהירות מוקדם ככל האפשר לפני הגעת 

 .המטופל

 לנקות ולחטא באופן שגרתי משטחים איתם המטופל נמצא במגע. 

  להגביל את מספרי אנשי הצוות והמבקרים איתם החולה החשוד או המאומת נמצא

 .במגע

 צוות ומבקריםל הנכנסים לחדר החולה כולל אנשי לשמור תיעוד של כ. 

o  פולשנית, )כמו אינטובציה, הנשמה לא מיגון אנשי צוות רפואי המבצעים פרוצדורות

המייצרות תרסיס מה ידנית לפני אינטובציה וברונכוסקופיה( שנטרכיאוטומיה, החייאה, ה

(aerosol:) 

  ביצוע פרוצדורות אלו בחדר מאוורר בצורה נאותה ומספקת )חדר עם אוורור טבעי של

החלפות אוויר  12ליטר לשניה, או בחדרים עם לחץ שלילי שיש בהם לפחות  160לפחות 

 .באוורור מכאני בשעה וכיוון מבוקר של זרימת אוויר בעת שימוש

  שימוש בנשמית המגינה מפני חלקיקים כמוN95 ,FFP2  או נשמית שוות ערך. בשימוש

 .בנשמית יש לוודא שהנשמית חתומה בצורה הרמטית

 שימוש במשקפי מגן או מגן פנים. 

  ללבוש חלוק, ארוך שרוולים, לא סטרילי, וכפפות. אם אין חלוק עמיד בפני נוזלים, יש

 .יד למיםעמ להשתמש בסינר

 להגביל את מספר האנשים הדרושים לביצוע הפרוצדורה למינימום ההכרחי. 

 ECDC: 

o  צוות רפואי שמבצע הערכה ראשונית בלי מגע ישיר, החולה צריך לחבוש מסכה כירורגית

מטר. אפשר להשתמש בהגנה של חוצץ זכוכית או פלסטיק  1ולשמור מרחק של לפחות 

 .אמצעי מיגון נוסףובמקרה זה צוות רפואי לא זקוק ל

o .אם יש אפשרות לתת מסכה כירורגית לחולה עם סימפטומים נשימתיים 
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o  צוות רפואי שמבצע פרוצדורה המייצרת אירוסולים צריך להשתמש בציוד של כפפות מגן

 .FFP2/FFP3ה כעיניים ופנים חליפת מגן ומס

o  אם קיים מחסור במסכותFFP2/FFP3 ה מאומת או וצוות רפואי מבצע פרוצדורה על חול

 חשוד, יכולים להסתפק במסכות כירורגיות, כפפות, מגן עיניים ופנים וחליפה מגינת גוף.

o  שעות ללא החלפה כל עוד לא ניזוקו או החברה המייצרת  4ניתן להשתמש במסכה עד

כפפות מגן , צוות רפואי ישתמש במסכה כירורגית -אומרת אחרת .העברת חולה באמבולנס

גוף. ניתן לשים גם לחולה מסיכה כירורגית במקרים של שיעול או תסמינים  עיניים ופנים ומגן

 נשימתיים. 

o .אחרי הסרת המיגונים יש לשטוף ידיים היטב 

 :הונג קונג וסינגפור 

o  כל הצוות הרפואי צריך היה ללבוש מסיכות כירורגיות לכל מגע עם חולים. להשתמש בכפפות

 ושטיפת ידיים.

o  .לחטא את כל המשטחים לפני כל אינטראקציה עם חולה 

o  חולים עם סימפטומים )חום, שיעול, בעיות נשימתיות, חולשה או כאבי שרירים( או חשופים

)טסו לאזורים נגועים או יצרו קשר עם אדם שנמצא חיובי למחלה( מופרדים מהאנשים וכל 

מטרים בין איש צוות  2רחק של מטופל נמצא בחדר מבודד עם צוות נפרד, תוך שמירה על מ

 לאיש צוות ובין איש צוות לחולה.

o  יש צורך בשימוש של מסיכות מסוגN95  ומגן עיניים ומגן גוף במקרים של פרוצדורות

-COVID-שגורמות לפיזור אירוסולים כגון אינטובציה לחולים ידועים או חשודים כנגועים ב

19. 

o ולה ברפואה ראשונית או במיון או קולגה(, לא כאשר מישהו נמצא חיובי באופן לא צפוי )ח

סוגרים את המקום או שמים את כולם בבידוד. מחטאים את המקום ורק אלו שהיו במגע קרוב 

 לחולה נשלחים לבידוד.

o :מגע קרוב 

  מטר בלי להשתמש במסכה כירורגית 2דקות במרחק  15 –הונג קונג 

  כירורגית מטר בלי להשתמש במסכה 2דקות במרחק  30 –סינגפור 

o דקות,  2-חשיפה למשך יותר מ –מטרים  2-אם החשיפה קצרה יותר ובמרחק פחות מ

עובדים יכולים להמשיך לעבוד אם לבשו מסיכה כירורגית אולם צריכים למדוד את חום גופם 

 פעמיים ביום.

o ינטרו עצמם לסימפטומים )חום, שיעול, קשיי נשימה  -צוות רפואי שהיה במגע חטוף עם חולה

 .בי גרון(כא

o  מי שהיה חשוף לאדם חולה לא צריך להיבהל. העברה בד"כ דרך חשיפה ארוכה כאשר לא

 היה מיגון בסיסי ולא שטפו ידיים אחרי מגע של הפרשות.

 :דרום קוריאה 

o :הנחיות כלליות לכלל הצוות הרפואי 

 שניות. להעדיף מים וסבון אם אין, ניתן  30ם תכופה למשך מינימום ישטיפת ידי

 להשתמש בתכשירים על בסיס אלכוהול

 שיעול לתוך טישו או שרוול 

 אין לגעת בעיניים באף או בפה 

 יש לחבוש מסכה בכל זמן השהות בבית החולים 

 אין  לבקר במקומות הומי אדם 

 יש להימנע ממגע עם אנשים שסובלים מחום ושיעול בקהילה 

o או חשש לחשיפה: הנחיות ספציפיות לצוות רפואי החשוף למצבים בהם יש חשיפה 

  הגנה נשימתית הגנה על כל הגוף

משקפי 
 בטיחות

לבוש מגן 
על כל הגוף 
 כולל נעלים

כפפות  חלוק
חד 

 פעמיות

מערכות 
לטיהור 

 אוויר

מסכת 
95N 

 מצב מסכה

חקירה   מומלץ  מומלץ  מומלץ מומלץ
אפידמיולוגית 

 לאנשים בבידוד
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  הגנה נשימתית הגנה על כל הגוף

דלפקי סקר   מומלץ  מומלץ מומלץ  
)לנבדקים 
 שמגיעים(

דלפקי קבלה   מומלץ  מומלץ מומלץ  
שפוז במוסדות א

 לחולים 

טיפול/סיעוד   מומלץ  מומלץ מומלץ  מומלץ
לחולים 

במרפאות של 
מתקני 

 מאושפזים

נהג  -הסעה  מומלץ  מומלץ   
 אמבולנס

הסעה )טכנאים,   מומלץ  מומלץ  מומלץ מומלץ
אחראי בריאות 

למינהם 
העובדים 
 אשפוז(במתקני 

 חיטוי אמבולנס  מומלץ  מומלץ  מומלץ מומלץ

ביקור טיפול   מומלץ  מומלץ מומלץ  מומלץ
רפואי, סיעוד של 

חולים חשודים 
 )לא מאומתים(

תהליכם   מומלץ  מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ
המייצרים 

 ארוסול

 בדיקות רנטגן  מומלץ  מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ

לקיחת דגימה   מומלץ  מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ
 מדרכי נשימה

טיפול בדגימה   מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ
ע"י עובדי 

 מעבדה

הובלת דגימה   מומלץ  מומלץ מומלץ  
 ארוזה היטב 

 הסעת גופה  מומלץ  מומלץ מומלץ  

ניקיון וחיטוי של   מומלץ  מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ
חדר בבית 

 חולים

אריזה וטיפול   מומלץ  מומלץ מומלץ מומלץ מומלץ
 בפסולת רפואית

הסעה של  מומלץ   מומלץ מומלץ מומלץ 
 פסולת רפואית

 הערות:

 .. אם יש חשש גבוה לזיהום או לקריעה של הכפפות יש ללבוש כפפות כפולות1

 . באמבולנסים בהם אין הפרדה לשם הגנה של נהג האמבולנס יש צורך בכל אמצעי המיגון2

 .)חליפה, כפפות, משקפיים(

 לבישת ציוד מגן:

 .. יש להכין הציוד מראש לפני לבישה1

 .. יש לאסוף שיער2

 . יש לשתות מים וללכת לשירותים לפני הלבישה.3

 .. בכל חשד לבלאי או אם התגלה זיהום יש להחליף ציוד מגן4

 .. כפפות רטובות יוחלפו5
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 :אוסטרליה 

הגנה במקרה של 
 באויראירוסולים 

הגנה במקרה של 
חשש להעברה 

 טיפתית

הגנה במקרה 
נמצא שהמטפל 

 בסמוך לחולה

 אמצעי מיגון

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים*

לכל טיפול ידני בחולה 
באביזרי עזר או 

 משטחים של החולה

 כפפות

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

כאשר בגדי המטפל 
אמורים לגעת בחולה 

 ובסביבתו

 חליפת מגן

לפי אמצעי זהירות  כן לא
 סטנדרטיים

מסכה 
 כירורגית

 N95 לא צריך לא צריך צריך

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

לפי אמצעי זהירות 
 סטנדרטיים

מגן 
 ניים/פניםיע

חדר בנפרד  כן כן לא
 סטנדרטי

חדר עם לחץ  לא צריך לא צריך צריך
 אוויר שלילי

אמצעי זהירות 
סטנדרטיים, להיזהר 

לא לזהם משטחים עם 
 כפפות

אמצעי זהירות 
סטנדרטיים, להיזהר 

לא לזהם משטחים עם 
 כפפות

משתמש יחיד/שימוש 
 חוזר על פי הנחיות 

להיזהר לא לזהם 
 משטחים עם כפפות

IFU 

טיפול מיוחד 
 למיגון

כירורגית אם מסיכה 
החולה 

משתעל/מתעטש/ומגלה 
סימנים נוספים של 

 הדבקה בוירוס.
חולה עם טיפול בחמצן 

חמצן  -צריך להעביר ל
דרך האף ולשים מסיכה 
 כירורגית על הפה והאף

מסיכה כירורגית אם 
החולה 

משתעל/מתעטש/ומגלה 
סימנים נוספים של 

הדבקה בוירוס. חולה 
עם טיפול בחמצן צריך 

חמצן דרך  -להעביר ל
האף ולשים מסיכה 

 כירורגית על הפה והאף

מסיכה כירורגית אם 
החולה 

משתעל/מתעטש/ומגל
ה סימנים נוספים של 

 הדבקה בוירוס.

 העברת מטופל

מבקרים של החולה 
צריכים ללבוש מסיכה 

N95 

מבקרים של החולה 
צריכים ללבוש מסכות 

כירורגיות ושטיפת 
 ידיים

להסיר כפפות ומגן גוף 
ידיים ולצאת  ולשטוף
 מהחדר

 אזעקה

מניעה עם מומחה 
 למניעת זיהומים

מניעה עם מומחה 
 למניעת זיהומים

פרוטוקול סטנדרטי של 
 נקיון

 קיון חדרינ

כל מגע עם חולה מחייב: שטיפת ידיים, שימוש באמצעי מיגון: כפפות, חליפת מגן, מסיכה ומגן *
 האזור. עיניים. תלוי בחשיפה, בסימפטומים הקליניים ונקיון

 אנגליה:סקוטלנד , 

o כה מסוג מסN95  אינה מאושרת לשימוש במקרה של אירוסולים, רק מסכהFFP3  אוBS 

EN149:200.1 - 80%הגנה מעל  ותנותנ תיהןש. 

o  במקרים בהם אין הפקת אירוסולים יש להשתמש במסכה כירורגית, מגן עיניים, מגן גוף עם

 שרוולים ארוכים וכפפות.

o  שהחלים ממחלה גם צריך להשתמש באמצעי מיגון.צוות רפואי 

 הגנה מפני חולה:

פרוצדורה  כפפות
מייצרת 

 אירוסולים

יחידה בסיכון 
גבוה )טיפול 

 נמרץ(

מטר  1נמצא עד 
מחולה שמאומת 

 או חשוד

אין מגע עם חולה 
נמצא באזור המוסד 

 הרפואי

מגן גוף )סינר( 
 מפלסטיק

 לא כן כן כן
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פרוצדורה  כפפות
מייצרת 

 אירוסולים

יחידה בסיכון 
גבוה )טיפול 

 נמרץ(

מטר  1נמצא עד 
מחולה שמאומת 

 או חשוד

אין מגע עם חולה 
נמצא באזור המוסד 

 הרפואי

מגן גוף עם 
 שרוולים

 לא כן כן לא

 לא לא לא כן מסיכה כירורגית

מסיכה מסוג 
FFP3 

 כן כן לא לא

 לא לא כן כן מגן עיניים

 לא לפי הסיכון כן כן כפפות

 :קנדה 

o  ,מיגון בהתאם לסיכון. בין אמצעי המיגון ניתן למצוא: כפפות, מגן גוף עם שרוולים ארוכים

 הגנת הפנים באמצעות מסכה כירורגית, מגן פנים.

o תבמקרים של פרוצדורה המפיקה אירוסולים בחולה מאומת או חשוד, יש להשתמש במסכ 

N95 . 

o .שטיפת ידיים במיוחד אחרי הסרת מיגונים ואחרי עזיבת עמדת החולה 

 :טאיוואן 

o .חלוקה לאזורים לפי סיכון 

o .)טריאג' מחוץ לבית החולים )באוהל או מחסה אחר 

o סיכון. מעבר חולים או חשודים למקום שנקרא אזור 

o מופרד מאזורים אחרים. – אזור נקי 

o  כאשר עוברים מאזור נקי לאזור מסוכן )נגוע( יש ללבוש כפפות, מגן עיניים ומסכתN95 אם .

 צריך מיגון נוסף כגון חליפת מגן או מגן ראש יש להשתמש.

o  75%מעבר בין אזור נגוע לנקי מחייב שטיפת ידיים או שימוש באלכוהול. 

 ל צוות רפואי:ש ידבקותשיעורי ה
16/4/2020 

 מדינות דווחו ל 52-מקרי קורונה בקרב אנשי צוות רפואי ב 22,073, 8/4-נכון ל-WHO. 

  :מתוכם  23אנשי צוות רפואי שנדבקו בקורונה נכון לתחילת חודש מרץ.  3,387-יותר מדווח שסין

 מתו.

 :מהחולים  11%-כאנשי צוות רפואי נדבקו בקורונה, והם מהווים  15,314, 10/4-נכון ל איטליה

 באותו זמן.

 ארה"ב: ה-CDC נדבקו שאנשי צוות רפואי מקרי הקורונה הם של כלל מ 9,282כי  14/4-דיווח ב

לים שעיסוקם חו 49,370מתוך חולי הקורונה שעיסוקם דווח ) 19%מספר זה מהווה  בקורונה.

 27 נשים. מהנדבקים הם 73%-, ו42הגיל החציוני הוא  (315,531 סך חולים של מתוך, דווח

מעריך שישנו מספר גבוה יותר  CDC-ה .65מעל היו , אך רובם תוממכל קבוצות הגיל עובדים 

 דווח מהו עיסוקם.מכלל החולים  16%של אנשי צוות רפואי שחולים בקורונה, שכן רק אצל 

19/4/2020 

 מקרי התחלואה. 14%-אנשי צוות רפואי חלו בקורונה, כ 15,000-, כ2/4-ספרד: נכון ל 

 :ות אלקטיביותר/ פרוצדו קיום ניתוחים אלקטיביים
19/4/2020 

 WHO-Europeדחופים ניתוחים החוץ מה ,: יש לדחות בהדרגה את כל הניתוחים האלקטיביים

זקוקים לניתוח . עבור החולים שעדיין ביותר, ולהתאים מחדש את המרחב והשימוש בצוות

אלקטיבי, יש ליצור אתר לניתוחים אלקטיביים בלבד. למקסם את שעות חדר הניתוח, כולל סופי 

 שבוע. סידור זה יאפשר שחרור של מיטות, חדרי אשפוז וצוות עבור טיפול חולי קורונה.

 איטליה, קזחסטן, פורטוגל,במדינות הבאות: דנמרק, צרפת,  יושמתהמלצה זו מ, 25/3-נכון ל

 ספרד, אוקראינה ובריטניה.

 ECDC: 

o  פרוצדורות אבחון אלקטיביות ממליץ על העברה למרפאת חוץ, קביעה מחדש או ביטול של

 .וניתוחים אלקטיביים

 :ארה"ב 
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o CDC יש לשקול דחייה או ביטול ביצוע הליכים וניתוחים אלקטיביים בהתאם למצב :

 האפידמיולוגי המקומי.

o CMS  .הנחיות פרסמו ממליצים דחייה של ניתוחים אלקטיביים לא חיוניים ופרוצדורות אחרות

 כלליות לגבי מתן שירותים רפואיים אלקטיביים לא דחופים והמלצות טיפול:

  טיפול או שירות עם רמת חיוניות נמוכה: יש לשקול דחייה של השירות. כמו כן, 1רמה :

 או ניטור מרחוק. "ליאין וירטוא-צ'ק"לשקול מעקב טלפוני, 

  אי מתן טיפול יכול להגביר תחלואה  – : טיפול או שירות עם רמת חיוניות בינונית2רמה

לפי או תמותה: לשקול הערכה ראשונית דרך הטלפון, לערוך טריאז' לאתרים המתאימים 

 אין וירטואלי".-. אם אין סימפטומים מדאיגים, לשקול המשך מעקב דרך "צ'קהצורך

  אי מתן טיפול יגרום נזק למטופל:  –פול או שירות עם רמת חיוניות גבוהה : טי3רמה

ממליצים שלא לדחות הערכה של המטופל; יש לשקול טריאז' למתקן הרפואי המתאים / 

 לטיפול הרפואי לפי הצורך.

o  הצהרה משותפת שלAHA  :יחד עםACS ,ASA ו-AORN  המספקת עקרונות מנחים

ים בזמן שעקומת התחלואה בקורונה יושיקולים איך להחזיר בצורה בטוחה ניתוחים אלקטיב

 משתטחת:

עיתוי להחזרה של ניתוחים אלקטיביים: צריכה להיות הפחתה מתמשכת בשיעורי התחלואה 

לו  שיהיהיום לפחות, והמתקן צריך  14באזור הגיאוגרפי הרלוונטי למשך  COVID-19-ב

, ציוד מגן אישי, מנשמים "רגילותטיפול "( ומיטות ICUמספר מתאים של מיטות טיפול נמרץ )

אלקטיביים מבלי להזדקק לסטנדרט טיפול -וצוותים מיומנים לטיפול בכל החולים הלא

 במשבר.

 על המתקנים להעריך את הדברים הבאים לפני חידוש הניתוחים האלקטיביים:

 COVID-19-להיות הפחתה מתמשכת בשיעורי התחלואה ב צריכהא. תזמון הההחזרה: 

 ניתוחיםביצוע פרוצדורות של חידוש יום לפחות לפני  14באזור הגיאוגרפי הרלוונטי למשך 

 אלקטיביים. 

 ים.המתאימ תייםמדינהו יםמחוזיה, ייםעירונהבריאות ה אישוריאת  קבלב. יש ל

מסוגלים לטפל בבטחה בכל המטופלים הזקוקים לאשפוז צריכים להיות מתקנים במדינה הג. 

 משבר.ב לטיפולמבלי להיעזר בסטנדרטים 

ציוד מגן , ומיטות טיפול "רגילות"מספר מתאים של מיטות לטיפול נמרץ יש ד. האם למתקן 

 ?הכירורגי רפואיהציוד הכל את , תרופות, הרדמה ונשמים, מאישי

הניתוחים  ביצועהמתאימים לובעלי ידע  ה. האם יש במתקן מספר עובדים מאומנים

עייפות על המתוכננים, אוכלוסיית המטופלים ומשאבי המתקן? בהתחשב בראיות הידועות 

מתוכננים מבלי  פרוצדורותעובדי הבריאות והשפעת הלחץ, האם המתקנים יכולים לבצע ות

 ?ולפגוע בבטיחות המטופל או בטיחות הצוות ורווחת

 :אוסטרליה 

o (27.3-)מעודכן ל יילסניו סאות' ו: 

 .כל הניתוחים האלקטיביים הלא דחופים נדחו 

  ( וכן ניתוחים חריגים ברמת 1עד להודעה אחרת, יתקיימו רק ניתוחים דחופים )קטגוריה

 (. 2דחיפות בינונית )קטגוריה 

 :עבור ניתוחים דחופים בלבד, על הצוות הרפואי לברר בזמן קביעת התור לניתוח 

 פעולה שאלה

 14המטופל היה בחו"ל במהלך האם 
 הימים האחרונים?

יום לאחר יום  14לדחות את הניתוח עד 
הקשר האחרון אם זה לא ישפיע 

 -משמעותית על תוצאות המטופלים 
 החלטה זו תדרוש דיון עם הצוות הקליני

האם המטופל היה במגע קרוב עם חולה 
הימים לפני  14קורונה מאומת במהלך 

 הניתוח?

וח ייקבע מחדש בהקדם לוודא שהנית
האפשרי לאחר חלוף תקופת בידוד של 

 יום 14

o  (:21.3-אוסטרליה )מעודכן למערב 

  אלו ניתוחים אשר יכולים להגיע  –ימשיכו להתבצע  1רק ניתוחים אלקטיביים בקטגוריה

 למצב חירום.
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 וכן פרודורות 3-ו 2, לא נקבעו ניתוחים אלקטיביים בקטגוריות 23.3-החל מה ,

 .אלקטיביות אחרות וטיפולי שיניים

 רמת דחיפות נמוכה( 3בוטלו כל הניתוחים האלקטיביים בקטגריה  24.3-החל מה( ,

 ייבחנו ע"י בתי החולים והרופא המטפל ויבוצעו אם יימצאו דחופים. 2וניתוחים בקטגוריה 

o באוסטרליה הפוריות ארגון FSA (The Fertility Society of Australia ממליץ ,) למטופלים

המתכננים להתחיל בטיפול בפוריות להתייעץ עם המומחה המטפל שלהם ולדון בנאותות 

דחיית הטיפול בהם. האגודה מכירה בכך שיכולות להיות נסיבות רפואיות בהן יתכן שלא יהיה 

רצוי לעכב את הטיפול, ומטפלים מומחים צריכים לייעץ למטופליהם אם יש עילה רפואית 

 עת.להתחיל טיפול כ

 אנגליה: 

o בתי חולים של ה-NHS את כל הניתוחים האלקטיביים הלא  15/4-הונחו להשעות החל מה

 חודשים. 3ה של פדחופים לתקו

20/4/2020 

 :סינגפור 

o פרוצדורות וניתוחים אלקטיביים לא דחופים נדחו בהתאם למצבו הקליני של , פגישות

ובתי החולים מוודאים כי הם טופלים שנצרכים לטיפול מקבלים טיפול בזמן המטופל. מ

  מקבלים טיפול מספק.

o  מאתמאמר Yeo, D. et al  מהמחלקה לניתוחים כלליים בבית החוליםTan Tock Seng 

 :COVID-19מתאר את הפעולות שננקטו במחלקה עם התפרצות 

  מכוח האדם שלהן  25% –מכוח האדם שלהם  75%המחלקות הניתוחיות נשארו עם

 .מחלות מדבקותהועבר לעזרת המרכז ל

 החולים עוברים טריאז' 40%-הקטינו את ביקורי המטופלים במרפאות החוץ ב .

 והניתוחים נדחים בהתאם למצבם.

 מהניתוחים האלקטיביים הלא דחופים. 40%-הושעו כ 

  ניתוחים אלקטיביים מוגבלים לניתוחים משמרי חיים, גפיים ואיברים )סרטן, הצלת גפיים

 קים(.וניתוחי מפרצת אבי העור

  מומחיות )ניתוחים במעי הגס, מערכת העיכול העליונה, -תת 8מחלקת הכירורגיה כוללת

טראומה, שד והמערכת האנדוקרינית, ניתוחי כבד, כלי דם, בית חזה ופלסטיקה(. על 

-מנת להבטיח את המשכיות השירותים הכירורגיים במקרה של הידבקות אנשי צוות ב

COVID-19 צוותים -מומחיות מחולק לשני צוותי משנה או יותר. תת-תת, כל צוות של

אלה מתפקדים בנפרד ואינם באים במגע זה עם זה. הפרדה זו מבטיחה כי ניתוחי חירום 

וניתוחים אלקטיביים חיוניים יוכלו להמשיך להתבצע גם אם צוות משנה אחד נגוע או 

 נמצא בבידוד.

 קורונה:הימנעות מהגעה לבית החולים בזמן התפרצות ה
20/4/2020 

נראה שברחבי העולם ישנה חדה בפניות לבתי חולים של אנשים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף 
 כתוצאה מהחשש להידבק בקורונה:

 :ישראל 

o  ד"ר אלכס בטלר ציין )בהתכתבות צוות מחקר קורונה כי "לצד הירידה בפניות חולים עם

מוחי. בשיחת ועידה שהיתה עם חברי אירועי לב, יש גם ירידה גדולה בפונים עם שבץ 

המועצה הלאומית למחלות לב וכלי דם, נמסרו נתונים מדאיגים לגבי הירידה בפניות 

 למרפאות הקהילה, ירידה של עד כשני שליש."

o עם מנהלי מחלקות  ד"ר יצחק זיו נר עדכן את צוות מחקר קורונה כי בשיחת ועידה שערך

 ירידה בהפניות לשיקום באשפוז ובקהילה.השיקום מכל בתי החולים כולם ציינו 

o עיתון ביקש ממד"א נתונים על מספר . ה4/13-כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" שפורסמה ב

עד  12/3-מההאנשים שנמצאו מתים בביתם בחודש האחרון. הנתונים שסופקו לעיתון היו 

בתקופה המקבילה  909אנשים בביתם, לעומת  1,115. בתקופה זו נקבע מותם של 12/4

. נראה כי חלק מהסיבה לגידול במספר המתים נובע מחוסר הגעב 22%אשתקד; עלייה של 

 לבית החולים בתקופה זו כתוצאה מחשש של החולים להידבק בקורונה בבית החולים.

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5714196,00.html


 

31 

o שפורסם אתמול ב דעה במאמר-YNET (4/19ונכתב ע"י ד"ר שגית ארבל אלון ),  מצויין כי

 30%-של כ הנתונים מהשטח מצביעים על ירידה, 2019בהשוואה לחודש המקביל בשנת 

בביצוע  50% יה לרפואה יועצת,יבפנ 40%ה לרפואת משפחה, ילדים ונשים, ירידה של יבפני

 בפניה למכונים.  40%-בדיקות מעבדה ו

יה למיונים כולל המיון הביולוגי )לטיפול יכמו כן, בבתי החולים נצפתה ירידה חדה בפנ

יה למרפאות חוץ, לאשפוז יום יבביצוע ניתוחים, בפנ 40%-בקורונה(, ירידה ממוצעת של כ

 ולמכונים.

 4/6-יורק טיימס מה כתבה בניו:  

o  רועי לב אך גם מחלות יירידה במספר הפונים לבתי החולים בארה"ב עם אמדווחת על

 60%-ל 40%בתי החולים מדווחים על ירידה של בין . כחצי כמו שבץ מוחי אקוטיות אחרות

 .60%מבתי החולים מדווחים על ירידה של מעל  20%בשיעור האשפוזים בגין התקפי לב; 

o  בפרוצדורות דחופות  40%מציינת כי גם בספרד דווח על ירידה של(PCI ב-STEMI ) של

יווח זה נצפתה גם בד אירועי לב בשבוע האחרון של מרץ לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 בביצוע פרוצדורות דיאגנוסטיות. 56%ירידה של 

o  קונג דיווחו על עלייה בשיעור החולים עם התקף לב  רופאים בהונגמציינת כי הכתבה גם

כאשר יש סיכוי סביר שהטיפול שיקבלו לא יציל את  –הפונים לבית החולים ברגע האחרון 

 חייהם.

o החולים אינם רק בקשר להתקפי לב ושבץ מוחי. ישנה  הדיווחים בירידה בשיעור הפונים לבי

 גם ירידה של חולים עם דלקת התוספתן ומחלה חריפה בכיס המרה.

  

https://www.ynet.co.il/health/article/SyuSs5t008
https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html?referringSource=articleShare
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 הנחיות לטריאז' הנשמה וטריאז' קבלה לטיפול נמרץ:
5/4/2020 

למדינות בארה"ב קיימות הנחיות לטריאז' קבלה לטיפול נמרץ והנשמה בזמני משבר, חלקן מעודכנות 

 הקורונה הנוכחית, חלקן נשארו )לפחות כרגע( ללא שינוי:למגפת 

 :מדינת וושינגטון 

o ומחסור במשאבים טיפול נמרץ במבוגרים בזמן משברקבלה ללטריאז' ל דף הנחיות: 

  סקירת חולים לטיפול נמרץ בזמן מחסור במשאבים: :1שלב 

 ./ צוואה POLSTסקירת החולה לטיפול נמרץ לאחר בדיקת הנחיות סוף החיים / מסמכי 

עבור התנאים הבאים יש לקחת בחשבון את הצוות והמשאבים הזמינים. אם המשאבים 

אינם מספיקים, יש לשקול להעביר את החולים הבאים למרפאת חוץ או לטיפול פליאטיבי 

 בעזרת משאבים ותמיכה מתאימים כפי שניתן לספק: 

 בקומה או צמח;חולה  .א

  אפשר לשרוד(; )כמו פגיעת ראש שאי טראומה חריפה קשה .ב

 כוויות קשות עם ציוני שרידות נמוכים; .ג

אי ספיקת לב קשה,  )כמו לזמן קצרלקויה הישרדות  מנבאתהליך מחלה משמעותי ה .ד

מחלת ריאות כרונית קשה, מערכת בעצבים מרכזית, או ממאירות עם פרוגנוזה 

 גרועה להחלמה, מחלת כבד קשה עם חוסר תפקוד של איברים רבים(;

בסיסי )כולל אובדן עתודות באנרגיה, יכולת גופנית, קוגניציה ובריאות  מצב תפקודי .ה

 .כללית(

  קביעה האם החולה עונה על קריטריונים להכללה לטיפול נמרץ: :2שלב 

 הבאים: האם החולה נמצא תחת אחד מקריטריוני ההכללה .1

 :דורש תמיכה נשימתית, פולשנית ולא פולשנית .א

 :נשימה הממשמש ובאקיימת עדות קלינית לכישלון * 

 (FIO2> 0.85-ב SpO2 <90%היפוקסמיה עקשנית )• 

 (pH <7.2חומצה נשימתית )• 

 * חוסר יכולת להגן או לשמור על דרכי הנשימה

( המשני למצב רפואי או טראומה חריפים, עם עדות SBP <90תת לחץ דם ) .ב

קלינית להלם )שינוי ברמת ההכרה, ירידה בתפוקת השתן, או עדות אחרת 

מחוץ להחייאה בנפח שלא ניתן לנהל  רפרקטורי ,(סופנילכישלון איברים 

  ICU-למסגרת ה

 , יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:כדי לקבוע הקצאת משאבים לטיפול נמרץ .2

 נמרץמשך הצורך הצפוי של משאב לטיפול • 

כמו אי מחלות פרוגנוזה תוך התחשבות באפידמיולוגיה הנוכחית ובמחלות רקע )• 

ספיקת לב קשה, מחלת ריאות כרונית קשה, מערכת בעצבים מרכזית, או ממאירות 

 עם פרוגנוזה גרועה להחלמה, מחלת כבד קשה עם חוסר תפקוד של איברים רבים(

 תגובה לטיפול הנוכחי• 

 MSOFA (Modified Sequentialדרגת תפקוד איברים כפי שנמדדת על ידי • 

Organ Failure Assessment Score) -  לגבי השימוש במערכת  6ראה שלב

 ניקוד

מצב תפקודי בסיסי )כולל אובדן עתודות באנרגיה, יכולת גופנית, קוגניציה ובריאות • 

 כללית בריאות(

 ( קיים באלגוריתם, אך לא מוזכר בדף ההנחיות: האם המשאבים לטיפול נמרץ  :3שלב

 זמינים?(

  נמרץהערכה להקצאה מחדש של משאב לטיפול  :4שלב: 

 , יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:נמרץכדי לקבוע הקצאת משאבים לטיפול 

 .נמרץמשך הצורך הצפוי של משאב לטיפול • 

כמו אי מחלות פרוגנוזה תוך התחשבות באפידמיולוגיה הנוכחית ובמחלות רקע )• 

ספיקת לב קשה, מחלת ריאות כרונית קשה, מערכת בעצבים מרכזית, או ממאירות עם 

 .פרוגנוזה גרועה להחלמה, מחלת כבד קשה עם חוסר תפקוד של איברים רבים(

 .תגובה לטיפול הנוכחי• 
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 MSOFA (Modified Sequential Organדרגת תפקוד איברים כפי שנמדדת על ידי • 

Failure Assessment Score )-  לגבי השימוש במערכת ניקוד 6ראה שלב. 

עתודות באנרגיה, יכולת גופנית, קוגניציה ובריאות מצב תפקודי בסיסי )כולל אובדן • 

 .כללית בריאות(

  רשימת המתנה לטיפול נמרץ :5שלב: 

במקרה שמטופל עונה על הקריטריונים להכללה בטיפול נמרץ ואין משאבים זמינים, 

 םהמטופל יוצב ברשימת ההמתנה של טיפול נמרץ. כאשר המשאבים זמינים יהיו, מצב

יוערך מחדש והם ישובו לבדיקה מחדש על פי הקריטריונים  הקליני של המטופלים

המשאב  דומה, טריאז'ברורה בין מטופלים בעלי  אין הבחנה. אם 6המפורטים בשלב 

 ן.יוקצה לחולה שהמתין הכי הרבה זמ

  הכנסה לאשפוז בטיפול נמרץ: :6שלב 

משך . 1) באלגוריתם יהיה רציף ומתמשך 6איסוף נתוני המטופלים כמתואר בשלב 

. 4. תגובה לטיפול הנוכחי; 3. פרוגנוזה; 2הצורך הצפוי של משאב לטיפול קריטי; 

MSOFA ;5)טיפול  שעות מהשהייה במחלקת 24. מומלץ כי כל . מצב תפקודי בסיסי

"החמרה".  או כ"שיפור ","ללא שינוי"והוא ייקבע נמרץ של המטופל, מצבו הקליני ייבדק 

עליה לכלול גם ובנוסף  6נתונים כמפורט בשלב להתחשב בקביעה זו צריכה 

 .והבקשות לטיפול נמרץאפידמיולוגיה מעודכנת, זמינות משאבים לטיפול קריטי 

. עם זאת, על טריאז'בלבד כדי לקבוע  MSOFAבעבר ניתנו המלצות להשתמש בציון 

יפי ספצ MSOFAאו  SOFAמדובר בקונצנזוס הנוכחי כי ציון  ,סמך נתונים עדכניים יותר

אינם יכולים להגדיר במדויק קטגוריות קליניות בלבד, ולכן יש לקחת בחשבון את כל 

מצב כולל אפידמיולוגיה נוכחית בעת ההחלטה אם  6הקריטריונים המפורטים בשלב 

 , "ללא שינוי" או "מחמיר"."פרתהמטופלים "מש

o בים:דף הנחיות לטריאז' לקבלה לטיפול נמרץ בילדים בזמן משבר ומחסור במשא 

  סקירת חולים לטיפול נמרץ בזמן מחסור במשאבים:1שלב : 

סקירת החולה לטיפול נמרץ לאחר סקירת יעדי הטיפול עם החולה ומשפחתו. מטרות 

 הטיפול צריכות לשקף את טובת המטופל.

עבור התנאים הבאים יש לקחת בחשבון את הצוות והמשאבים הזמינים. אם המשאבים 

להעביר את החולים הבאים למרפאת חוץ או לטיפול פליאטיבי אינם מספיקים, יש לשקול 

 בעזרת משאבים ותמיכה מתאימים כפי שניתן לספק: 

 חולה בקומה או צמח או עם אנצפלופתיה; .א

 טראומה חריפה קשה )כמו פגיעת ראש שאי אפשר לשרוד(;  .ב

 כוויות קשות עם ציוני שרידות נמוכים; .ג

חריגות כמו מחלות לקויה לזמן קצר )תהליך מחלה משמעותי המנבא הישרדות  .ד

כרומוזומליות ידועות עם פרוגנוזה גרועה, מחלה מטבולית, מחלה נוירומוסקולרית, 

 (;קיצונית תמחלה לבבית, מחלה אונקולוגית או ריאתית עם פרוגנוזה גרועה, פגו

  קביעה האם החולה עונה על קריטריונים להכללה לטיפול נמרץ:2שלב : 

 תחת אחד מקריטריוני ההכללה הבאים:האם החולה נמצא  .1

 דורש תמיכה נשימתית, פולשנית ולא פולשנית: .א

 * קיימת עדות קלינית לכישלון נשימה הממשמש ובא:

 (FIO2> 0.85-ב SpO2 <90%היפוקסמיה עקשנית )• 

 (pH <7.2חומצה נשימתית )• 

 .* חוסר יכולת להגן או לשמור על דרכי הנשימה

ני למצב רפואי או טראומה חריפים, עם עדות ( המשSBP <90תת לחץ דם ) .ב

קלינית להלם )שינוי ברמת ההכרה, ירידה בתפוקת השתן, או עדות אחרת 

לכישלון איברים סופני(, רפרקטורי להחייאה בנפח שלא ניתן לנהל מחוץ 

 .ICU-למסגרת ה

 כדי לקבוע הקצאת משאבים לטיפול נמרץ, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים: .2

 צורך הצפוי של משאב לטיפול נמרץמשך ה• 

מחלות כמו פרוגנוזה תוך התחשבות באפידמיולוגיה הנוכחית ובמחלות רקע )• 

חריגות כרומוזומליות ידועות עם פרוגנוזה גרועה, מחלה מטבולית, מחלה 
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נוירומוסקולרית, מחלה לבבית, מחלה אונקולוגית או ריאתית עם פרוגנוזה גרועה, 

 .פגות קיצונית(

 .תגובה לטיפול הנוכחי• 

 Pediatric Logistic Organ  ידי דרגת תפקוד איברים כפי שנמדדת על• 

Dysfunction (PELOD2) -  לגבי השימוש במערכת ניקוד 6ראה שלב 

  קיים באלגוריתם, אך לא מוזכר בדף ההנחיות: האם המשאבים לטיפול נמרץ 3)שלב :

 זמינים?(

  ב לטיפול נמרץ:: הערכה להקצאה מחדש של משא4שלב 

 כדי לקבוע הקצאת משאבים לטיפול קריטי, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

 משך הצורך הצפוי של משאב לטיפול נמרץ• 

פרוגנוזה תוך התחשבות באפידמיולוגיה הנוכחית ובמחלות רקע )מחלות כמו • 

חריגות כרומוזומליות ידועות עם פרוגנוזה גרועה, מחלה מטבולית, מחלה 

נוירומוסקולרית, מחלה לבבית, מחלה אונקולוגית או ריאתית עם פרוגנוזה גרועה, 

 פגות קיצונית(

 תגובה לטיפול הנוכחי• 

 Pediatric Logistic Organדרגת תפקוד איברים כפי שנמדדת על ידי  • 

Dysfunction (PELOD 2) -  לגבי השימוש במערכת ניקוד 6ראה שלב 

  ל נמרץ: רשימת המתנה לטיפו5שלב: 

במקרה שמטופל עונה על הקריטריונים להכללה בטיפול נמרץ ואין משאבים זמינים, 

המטופל יוצב ברשימת ההמתנה של טיפול נמרץ. כאשר המשאבים זמינים יהיו, מצבם 

הקליני של המטופלים יוערך מחדש והם ישובו לבדיקה מחדש על פי הקריטריונים 

ה בין מטופלים בעלי טריאז' דומה, המשאב . אם אין הבחנה ברור6המפורטים בשלב 

 יוקצה לחולה שהמתין הכי הרבה זמן.

  הכנסה לאשפוז בטיפול נמרץ:6שלב : 

. משך 1באלגוריתם יהיה רציף ומתמשך ) 6איסוף נתוני המטופלים כמתואר בשלב 

. 4. תגובה לטיפול הנוכחי; 3. פרוגנוזה; 2הצורך הצפוי של משאב לטיפול קריטי; 

PELOD .) שעות מהשהייה במחלקת טיפול נמרץ של המטופל, מצבו  24מומלץ כי כל

הקליני ייבדק והוא ייקבע כ"שיפור ","ללא שינוי" או "החמרה". קביעה זו צריכה להתחשב 

ובנוסף עליה לכלול גם אפידמיולוגיה מעודכנת, זמינות  6בנתונים כמפורט בשלב 

 משאבים לטיפול קריטי והבקשות לטיפול נמרץ.

( אינן מסוגלות PELOD2ערכות ניקוד פרוגנוסטיות לילדים הקיימות כיום )למשל מ

לחזות במדויק את תוצאות המטופלים ולכן אין להשתמש בהן כאינדיקטור יחיד 

במשבר,  נמרץלפרוגנוזה, במיוחד במצב אסון. כאשר בוחנים הקצאת משאבים לטיפול 

ל החלטות על סמך מיטב השיפוט . יש לקבטריאז'מומלץ לקבל החלטות על ידי צוות 

 .הקליני, עם ידיעה מלאה על זמינות המשאבים האזוריים

 :מדינת טנסי 

 בריאותי נרחב:-מדריך להקצאה אתית של משאבים מצומצמים בזמן חירום קהילתי

לטיפול  /טיפול נמרץ בבית חולים ולכניסה לטיפול  טריאז' באלגוריתם וכלים שליש להשתמש 

ואילו  ,לקבוע אילו מטופלים ישלחו הביתה לטיפול פליאטיבי או לטיפול רפואי כדימכונת הנשמה 

חולים לטיפול נמרץ. העדיפות הנמוכה ביותר לאשפוז ניתנת לחולים עם הרו בבית אמטופלים יש

רמת ההישרדות הנמוכה ביותר עם טיפול או בלעדיו, ולחולים עם הסיכוי הגבוה ביותר 

 SOFA (Sequential Organ Failureהשתמש בציון להישרדות ללא טיפול. ניתן ל

Assessmentאו בציון ) MSOFA . 

 .ביישום הנחיות אלה על הרופא להשתמש בשיפוט הקליני

o  יש להשתמש באלגוריתם וכלים של טריאז' כניסה )בזמן החמרת המגפה( 2טריאז' ברמה :

, ICU-תעדוף אשפוז בלטיפול בבית חולים ולטיפול נמרץ / לטיפול מכונת הנשמה לקביעת 

-48/ הנשמה לאחר  ICU-אינטובציה ו/או הנשמה מכאנית. יש להעריך מחדש את הטיפול ב

 .ICU-שעות של טיפול ב 72

o  יש להשתמש באלגוריתם וכלים של טריאז' כניסה )התרחיש בגרוע ביותר(:  3טריאז' ברמה

, ICU-תעדוף אשפוז בלקביעת  לטיפול בבית חולים ולטיפול נמרץ / לטיפול מכונת הנשמה

  .הנשמה מכאניתאינטובציה ו/או 
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טריאז' ליותר מטופלים בדרגה בינונית )סיכון גבוה( הנושמים באמצעות מסכת חמצן או 

CPAP סטטוס מעקב ל בלבד ולהעבירם( רופףfloor כמו כן, טריאז' ליותר חולים קריטיים .)

  רופף.מעקב סטטוס ולהעבירם ל CPAPשהם מצונררים או על 

("Triage more yellow patients to floor on oxygen or CPAP. Triage more 

red patients who are intubated and on CPAP to floor.") 

o :קריטריונים להוצאה מאשפוז בבית חולים 

 .מחלה נוירולוגית כרונית קשה ובלתי הפיכה עם תרדמת מתמשכת או מצב צמח .1

יכוי מינימלי להחלמה נוירולוגית תפקודית )שיקול דעת של אירוע נוירולוגי חריף עם ס .2

ה היפוקסית בשבץ יסכמיא ,הרופא(. כולל פגיעה מוחית טראומטית, אירוע מוחי חמור

 מוחי ודימום תוך גולגולתי.

 .Revised Trauma Score < 2טראומה חריפה קשה עם:  .3

 .50%-כוויות קשות עם סיכויי הישרדות של פחות מ .4

אירוע דקות, כולל דום לב ללא עדים,  20לאחר  ACLSדום לב שאינו מגיב להתערבות  .5

 .חוזר או כתוצאה מטראומה

סיוע עם  מטופלים ודורש מבחינה רפואיתשמטופל שיטיון ידוע, חמור, בשלב הסופי,  .6

ADLs. 

ית, נ, טרשת נפוצה סופALS)כמו  מתקדמת שלא ניתנת לטיפול נוירומוסקולריתמחלה  .7

 נשימתיתהדורש תמיכה  סיוע בפעילות מחיי היום יום או תהדורש (שדרתישרירים  ניוון

 כרונית.

 מחלה ממאירה בלתי ניתנת לריפוי. .8

 אי ספיקת איברים סופנית: .9

 (NYHA Functional Classification Systemלב )לפי • 

 , סיסטיק פיברוזיס, פיברוזיס ריאתי, יתר לחץ דם ריאתי ראשוניCOPDריאות: • 

 PUGH Score > 7(h)כבד: • 

 כליה: בלתי הפיך, תלוי דיאליזה• 

 מחלה כרומוזומלית ידועה, קטלנית בשנתיים הראשונות לחיים .10

o קריטריונים להכללה לאשפוז ב-ICU :או לטיפול במכונת הנשמה 

על החולה לא לכלול אף אחד מהקריטריונים להוצאה ולכלול לפחות אחד מהקריטריונים 

 הבאים:

 :מיכת בהנשמה פולשניתדרישה לת .1

 (FIO2> 0.85-ב SpO2 <90%היפוקסמיה רעקשנית )• 

 (pH <7.2חומצה נשימתית )• 

 עדות קלינית על כשל נשימתי• 

 חוסר יכולת להגן או לשמור על דרכי הנשימה• 

(, עם עדות קלינית להלם )שינוי ברמת ההכרה, ירידה בתפוקת SBP <90תת לחץ דם ) .2

, אשר דורש לכישלון איברים סופני(, רפרקטורי להחייאה בנפחהשתן, או עדות אחרת 

vasopressor  או inotrope supportשלא ניתן לנהל מחוץ למסגרת ה-ICU. 

6/4/2020 

 יורק: מדינת ניו 

  .להקצאת מנשמים הנחיות

 :למבוגרים

 מרכיבים מרכזיים בהחלטה: 3ההנחיות מבוססות על 

o  שלב ראשון: קריטריונים להוצאה. נבדק האם למטופל יש מחלות רקע המהוות קריטריונים

 להוצאה מעדיפות להקצאה מנשמים.

 קריטריונים להוצאה: 

  יציבות המודינמית, דום לב שאינו מגיב דום לב: דום לב ללא עדים, דום לב חוזר ללא

 .להתערבויות ואמצעים סטנדרטיים; דום לב קשור לטראומה

 תת לחץ דם ספציפי לגיל שאינו הפיך ,שאינו מגיב להחייאת נוזלים וטיפול בכלי הדם. 

  פגיעה מוחית טראומטית ללא תגובה מוטורית לגירוי כואב )כלומר, התגובה המוטורית

 .(1הטובה ביותר = 

https://www.health.ny.gov/regulations/task_force/reports_publications/docs/ventilator_guidelines.pdf
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 אפילו בטיפול אגרסיבי 10%-כוויות חמורות: כאשר הסיכוי להישרדות שווה או קטן מ ,

 .ללא הגבלה

 י.כל תנאי אחר שמביא לתמותה מיידית או כמעט מיידית אפילו בטיפול אגרסיב 

 .הקריטריונים להוצאה הינם גמישים 

o שלב שני: הערכת סיכון לתמותה ע"י שימוש ב-SOFA (Sequential Organ Failure 

Assessment אחראי/מבצע הטריאז' בוחן את המידע הקליני משלב ראשון ושני, ומקצה .)

 .של המטופל SOFA-את המנשם על בסיס ציון ה

  מבצע הטריאז' בוחן את הנתונים הקליניים של המטופל ומשתמש במידע זה כדי

רוק( קובע את . הצבע )כחול, אדום, צהוב או י3-ו  2להקצות קוד צבע למטופל בשלבים 

רמת הגישה למנשם )כחול = גישה הנמוכה ביותר / פליאטיבי / שחרור; אדום = הגישה 

הגבוהה ביותר, צהוב = גישה ביניים, וירוק = דחייה / שחרור(. חולים עם קוד הצבע 

האדום הם בעלי הגישה הגבוהה ביותר למנשם מכיוון שסבירים יותר שיחלימו עם 

לים בלעדיה( ויש להם סיכון מתון לתמותה. אם יש משאבים הטיפול )ולא צפויים להח

זמינים, לחולים בקטגוריה הצהובה יש גישה גם לטיפול במנשם . חולים שהוקצה להם 

הקוד הכחול הם חולים שיש להם פוטנציאל גרוע ביותר להישרדות, אפילו עם טיפול 

ירוקה מייצגת במערכת הנשמה, ולכן הם בעלי הגישה הנמוכה ביותר. הקטגוריה ה

מטופלים שסבירים ביותר שישרדו ללא טיפול בעזרת מנשם או שהם זכאים לגמילה 

מהנשמה. אם משאבים הופכים לזמינים, מטופלים בקטגוריית הצבע הכחול, או אלה 

 תחת קריטריונים להוצאה, נבדקים מחדש ועשויים להיות זכאים לטיפול בעזרת מנשם.

 שווה בין חולים הנמצאים באותה קטגוריית צבע. אין זה מתאים שעורך הטריאז' י

המטופל מצפה כי הרופאים יעניקו, ככל האפשר, טיפול על סמך הערכת בריאותו של 

 המטופל עצמו.

  מכיוון שבוצעה הערכה קלינית ואין גורמים קליניים מבוססי ראיות שניתן יהיה לקחת

פל מבין המטופלים בחשבון, יש להשתמש בשיטה לא קלינית כדי לקבוע איזה מטו

הזכאים מקבל טיפול במערכת הנשמה. מערכת הקצאה משנית עשויה להיות "כל הקודם 

זוכה" או הליך אקראי )כמו הגרלה(. בעוד שגישות אלה הן בעייתיות לשימוש בטריאז' 

התחלתי, הן מועילות ומקובלות לשימוש כקריטריונים לטריאז' משני. מערכת לא קלינית 

ב זה משמשת רק לאחר שאחראי/עורך הטריאז' קבע כי כל המשמשת בשלב של

האמצעים הקליניים הזמינים הם )כמעט( שווים עבור החולים הזכאים, מה שמרמז כי 

לכל אותם אנשים יש סיכויים שווים )או כמעט שווים( של הישרדות )כלומר באותה 

 קטגוריית צבע(, וכל החולים הם מבוגרים.

 יטת ההגרלה להקצאת מנשמים למטופלים במקום הקצאה ההנחיות ממליצות שימוש בש

אקונומית גבוהה כיוון שהוא קרוב יותר -לפי קדימות )שבה יש יתרון לאדם ברמה סוציו

לבית החולים וכו'(. כמו כן, בזמן שהחולה מחכה להנשמה הוא מקבל טיפול אלטרנטיבי 

 אחר.

o 120שעות ולאחר  48חר שלב שלישי: בדיקות לפי זמנים: הערכת קלינית תקופתית לא 

לחולה שמקבל טיפול בעזרת מנשם, כדי להעריך האם להמשיך , SOFAשעות על בסיס 

עבורו את הטיפול. ההחלטה האם מטופל נשאר עם טיפול עם הנשמה מבוססת על ציון 

SOFA ועל עוצמת השינוי מציון ה-SOFA .מההערכת הקלינית הקודמת 

  אם מטופל שמקבל טיפול במכונת הנשמה ממשיך הבדיקה לפי זמנים נעשית כדי לקבוע

בצורת התערבות רפואית זו. מטופל המגלה שיפור ממשיך בטיפול במערכת הנשמה עד 

להערכה הבאה, ואם המטופל כבר לא עומד בקריטריונים להמשך השימוש, הוא מקבל 

 צורות חלופיות של התערבות רפואית ו/או טיפול פליאטיבי.

 ציון ה-SOFA עוזרים להנחות את  ,שעות 120-ו 48שינוי בציון המטופל לאחר  עצמו וכל

אם מטופל משתפר, מחמיר או לא  המעיד SOFA. מידת השינוי בציוני הטריאז'החלטת 

( אינו 1יכולה לקבוע כי מטופל הוא: ) הטריאז'חווה שום שינוי במצבו הבריאותי. החלטת 

י מאוור ועומד בקריטריונים להמשך ( תלוי2) עוד במאוורר וניתן להיגמל מהנשמה;תלוי 

אך לא עוד עונה על הקריטריונים להמשך הנשמה ( תלויי 3או ) טיפול במערכת הנשמה;

( ממשיך להיות SOFAטיפול במערכת הנשמה. מטופל שמציג שיפור )כלומר ירידת ציוני 

בזמן אמת,  נשמיםעד להערכה הרשמית הבאה. תלוי בזמינות המ הנשמהזכאי לטיפול ב

מטופל שנשאר יציב עשוי להיות עשוי להיות זכאי, ומטופל שכבר לא עומד בקריטריונים 
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מנותק מחמיר(  SOFAאו ציון  להוצאה םקריטריוניה)כלומר מפתח מצב מרשימת 

 .או טיפול פליאטיבירות חלופיות של התערבות רפואית ו/צו ממכונת ההנשמה ומקבל

  שעות, מטופל המוקצב לזמן נוסף לטיפול במערכת  120לאחר ההערכה הקלינית של

שעות נערכת הערכה קלינית עם מערכת  48שעות. כל  48הנשמה נבדק מחדש כל 

ומבצע הטריאז' קובע האם מטופל ממשיך בטיפול במערכת  SOFAהניקוד הקליני של 

הנשמה. ההחלטה עשויה לשקול מספר גורמים, אך ראשית, על המטופל להמשיך להציג 

ני שיפור. אם ישנן עדויות ברורות להדרדרות שהיא בלתי הפיכה, יתכן כי המטופל סימ

כבר לא יהיה זכאי להנשמה. שיקולים אחרים עשויים לכלול את ההתקדמות הידועה של 

המחלה,נתונים עדכניים על הזן הנגיפי למגפה, זמינות של טיפולים אלטרנטיביים, נתוני 

ל, מספר המנשמים הזמינים או שיהיו זמינים בקרוב היצע וביקוש נוכחיים במתקן )למש

וחולים נכנסים הזקוקים להנשמה(, אתרים אלטרנטיביים לטיפול רפואי, והאם ישנם 

 מטופלים הממתינים להנשמה.

  עורך הטריאז' עושה שימוש במסגרת הבאה בכדי לבחור אילו מטופלים יוסרו: מכיוון

לה )או הצהובה( יש סיכויים שווים באופן שההנחה היא כי לכל החולים בקטגוריה הכחו

משמעותי להישרדות, נעשה שימוש בתהליך אקראי כמו הגרלה לבחירת איזה מטופל 

מנותק מההנשמה, כך שלחולה אחר )קוד אדום( תהיה הזדמנות ליהנות מטיפול 

בהנשמה. ניתן לנתק חולה מהנשמה רק לאחר שנערכה הערכה קלינית רשמית או 

 תח מצב רפואי המופיע ברשימת הקריטריונים להוצאה.כאשר המטופל מפ

  שעות לאחר  48והמשך  120, 48לבסוף, אם כל החולים המונשמים בבדיקות הזמן של

מכן מקבלים קוד צבע אדום, הרי שאף אחד מהחולים לא יפסיק את הטיפול במכני 

לים הנשמה. המטופלים שנמצאים בקוד האדום נשארים ברשימת החולים הזכאים ומקב

   צורות חלופיות של התערבות רפואית ו/או טיפול פליאטיבי עד שמתפנה מכונת הנשמה.
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 אתיקה בהנחיות הנשמה וטיפול נמרץ:
2/4/2020 

 ( איגוד המרדימים ורופאי הטיפול הנמרץ האיטלקיSIAARTI גיבש מסמך המלצות אתיות )

. להלן תרגום בנסיבות חריגות ומוגבלות משאבים COVID-19חולי נמרץ ללהענקת טיפול 

 ההמלצות:

ם לכניסה לטיפול נמרץ ולשחרור ממנו בנסיבות חריגות ומוגבלות משאבים ה הקריטריונים .1

 להעברת חולים, הפוטנציאל וניתן להתאימם באופן מקומי לפי זמינות המשאבים גמישים

ושל אשפוזים  )כלליים( שפוזיםשל של אהצפוי המתמשך או  המספר כןבתוך בית החולים ו

 בטיפול נמרץ. 

 קריטריונים אלו חלים על כל מטופל הזקוק לטיפול נמרץ, ולא רק לחולי קורונה.

עלייה חדה במספר מיטות טיפול היא משימה מורכבת ועדינה.  הקצאת משאבי טיפול נמרץ .2

טיפול רמת נמרץ על מנת לאשפז מספר הגדל במהירות של חולים קריטיים לא יכול להבטיח 

כול לגרום להזזה של צוות נאותה לכל מטופל חדש שמצטרף למחלקה. יתר על כן, זה י

 חולים שכבר מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. טיפול רפואי וטיפולים חיוניים מ

פוטנציאלית נוספת של נסיבות יוצאות דופן אלו היא עלייה בתמותה של חולים שלא  תוצאה

הפרעה מ כתוצאה , אך שרידותם עשויה להיות נמוכה יותר מחלת הקורונהנפגעו ישירות מ

התערבויות כירורגיות אלקטיביות מתוכננות, מרפאות חוץ ומחסור במשאבים לטיפול של 

 נמרץ.

להתקבל לטיפול נמרץ. העיקרון  מגבלת גילה צורך להגדיר בסופו של דבר ייתכן שיהי .3

משאבים מוגבלים שעלולים להיות נדירים ביותר עבור אלה שיש להם בהבסיסי הוא לחסוך 

המספר עבור  למקסם את התועלתותוחלת חיים, על מנת  סבירות גבוהה יותר להישרדות

 של אנשים.  הגדול ביותר

, שמירה על קריטריון "כל הקודם ICU-במשאבי ה אהשל רוויה מל הגרוע ביותרבתרחיש 

טיפול נמרץ לכל ב אשפוזע"י הגבלת ה ICU-טיפול במניעת ביא בסופו של דבר לתזוכה" 

 אחד.

של החולה הקריטי, יש מצבו התפקודי ( וcomorbidities) מספר תחלואותיחד עם הגיל,  .4

רב שימוש טיפול ארוך יותר וכתוצאה מכך להעריך בקפידה את הנסיבות החריגות האלו. 

 . זאתחמורות מספר תחלואותקשישים הסובלים מ חוליםצפוי כאשר מטפלים ב ,משאביםב

  בריאים.בחולים צעירים  שפיר,וכתוצאה מכך  קצר יותר יחסיתבהשוואה לטיפול 

 םבאיטליה התייחסו במפורש לקריטריונים כלליים לקבלה לאשפוז בטיפול נמרץ בפרסו)

לתכנון טיפול מתקדם בחולים  2013-, ובמסמך קונצנזוס רב תחומי שפורסם ב2003משנת 

 (עם מחלות סופניות.

או תכנון טיפול מתקדם,  הנחיות רפואיות מתקדמותיש להעריך בקפידה את נוכחותן של  .5

במיוחד עבור חולים שנפגעו ממחלות כרוניות קשות. יש לשתף את התוכניות הללו במידת 

 .צוות הבריאות המעורב בטיפול בחולהוכל  בא כוחוין המטופל, האפשר ב

ההחלטה לשלילת אשפוז בטיפול נמרץ ע"י החלה של "תקרת טיפול" צריכה תמיד להיות  .6

אינה בהכרח  מכנית פולשנית הנשמהלמנוע מנומקת, מתוקשרת ומתועדת. ההחלטה 

 .נשימתיתמרמזת כי יש למנוע גם צורות אחרות, לא פולשניות של תמיכה 

על ידי הצורך שלהם, ההחלטה לשלול  מוצפת, כאשר זמינות המשאבים בנסיבות חריגות .7

מאריך חיים אחד או יותר, אך ורק על בסיס העיקרון של צדק חלוקתי, מקיים/גישה לטיפול 

 .בסופו של דבר להיות מוצדקת עשויה

)למשל ממרכזי תיאום אזוריים בתחום הבריאות, או ממומחים מוכרים או  חוות דעת שנייה .8

 ייעודיים( עשויה להועיל כאשר מדובר במקרים קשים או מציקים במיוחד.

ככל האפשר.  מוקדםעבור כל מטופל  קריטריוני הכניסה לטיפול נמרץיש לדון ולהגדיר את  .9

לקחת בחשבון לצורך קבלת טיפול רשימת חולים שיש  ה שלבאופן אידיאלי, זה יכלול יציר

צורך  כאשר יש ICU-המשאבי  בהתחשב בזמינותידרדרות קלינית, נמרץ למקרה של ה

 .אשפוז בטיפול נמרץב

לחולים היפוקסיים כאשר מתקבלת החלטה  טיפול פליאטיבי מתאיםתמיד יש להקפיד על  .10

לעכב או לבטל טיפולים מקיימי/מאריכי חיים. יש להקפיד על טיפול פליאטיבי בהתאם  

להעביר , יש מוותזמן ממושך לצפוי . אם GCPלהמלצות לאומיות או בינלאומיות, כעניין של 
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י מיטבי גם מחוץ ; יש להעניק טיפול פליאטיבלמיטה שאינה שייכת לטיפול נמרץאת החולה 

 למסגרת טיפול נמרץ.

 יש". לטיפול נמרץניסיון כל הכנסה לאשפוז בטיפול נמרץ צריכה להיחשב ולהעבירו כ" .11

, בהתחשב מדי יוםאת מידת ההתאמה של טיפולים מקיימי/מאריכי חיים  להעריך מחדש

יות הטיפול בהיסטוריה של המטופל, המהלך הקליני הנוכחי, רצונותיו, היעדים הצפויים ומידת

בטיפול נמרץ. כאשר מטופל אינו מגיב לטיפולים מאריכי חיים ממושכים, או מתעוררים 

או טיפולים נוספים  או לבטל עכבלסיבוכים קליניים קשים, אין לדחות את ההחלטה 

 במסגרת מוגבלות המשאבים במהלך מגפה.מתמשכים 

תמיד להדיין ולהיות משותפת טיפולים מקיימי/מאריכי חיים חייבת  ההחלטה לעכב או לבטל .12

צריכה להיעשות בזמן. הטיפול היומי גם , החולים ובאי כוחם, אך צוותי הבריאותבין 

וההערכה המחודשת של המצב הקליני של המטופלים, רצונותיהם וזמינות המשאבים יחזקו 

 את תהליך קבלת ההחלטות לאורך זמן.

13. ECMO  הוא הוא אחד מהטיפולים שצורכים משאבים רבים שניתן לספק במסגרת טיפול

נמרץ. כיוון שכך, יש לשמור אותו לחולים שנבחרו במיוחד, שניתן לצפות שתהיה אצלם 

הפניה  מרכזיגמילה מהירה מתמיכה חוץ גופית. אפשרות זו יש לשמור באופן אידיאלי עבור 

 מערכותמשאבים מאשר בלצרוך פחות  היכול פרוצדורה ה, שבהם אותבעלי נפח גבוה

 .ותפחות מנוס אחרות

חיוני בכדי לחלוק מומחיות קלינית. יש הינו בין אנשי מקצוע בתחום הבריאות  נטוורקינג .14

מצוקה או  שחיקהצוותי ולמעקב אחר תסמיני  תחקירזמן ומשאבים ייעודיים ל הקדישל

 .מאפשר בקרב צוותי הבריאות ברגע שהזמןמוסרית 

על משפחות  ביקורים הגבלתת ההשפעה של מדיניות מהלך מגפה יש לקחת בחשבון אב .15

ובאי כוח של המטופלים, במיוחד כאשר מותו של אדם אהוב מתרחש בזמנים בהם יש 

 הגבלה מוחלטת של ביקורי המשפחה.

 מאמר ה"Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19" ,

, מדבר על היבטים לוגיסטיים Emanuel, E.J. et alע"י  23/3/2020-ב NEJM-בשפורסם 

 . COVID-19ואתיים של וויסות משאבים במחסור בזמן התפרצות של 

מקסום התועלת, התייחסות שווה לכל המטופלים, קידום  –על בסיס ארבעה ערכים אתיים 

המלצות  6ותגמול של ערך אינסטרומנטלי ומתן עדיפות לרעה הנמוכה ביותר, המחברים נותנים 

ספציפיות להקצאת משאבים רפואיים במגפת הקורונה: מקסום התועלת; תעדוף עובדי בריאות; 

ס כל הקודם זוכה; להגיב לממצאים; להכיר בהשתתפות מחקרית; ולהחיל הקצאה שאינה על בסי

 .COVID-19-חולים שאינם חולים בעל ו COVID-19אותם עקרונות על כל חולי 

בהקשר של מגפה, הערך של מקסום התועלות הוא החשוב ביותר. ערך זה משקף את  .1

. עדיפות למשאבים מוגבלים צריכה להיות תאחראיבצורה החשיבות של ניהול משאבים 

מכוונת הן להציל כמה שיותר חיים, כמו גם למקסם את השיפורים באורך חייהם של 

עדיפות מצדיקים מתן הקורונה מוגבלים במגפת המידע הזמן וההמטופלים לאחר הטיפול. 

מאלי למקסום מספר החולים ששורדים טיפול עם תוחלת חיים סבירה ולראות בשיפור מקסי

 הסיכויהאחרון הופך רלוונטי רק בהשוואה בין חולים ש) משניתבאורך החיים מטרה 

 וליםפירושה שאנשים שחולים יכ תועלת. הפעלת הערך של מקסום ה(להישרדותם דומה

גם אם הם מטופלים  שיחלימולהחלים אם יטופלו יקבלו עדיפות על פני אלה שלא סביר 

  וכאלה שעשויים להחלים ללא טיפול.

ניתוק מאמינים כי  המחבריםהוא בעל חשיבות עליונה במגפה,  תועלותמכיוון שמקסום ה

לאחרים הזקוקים היא  םממיטת טיפול נמרץ כדי לספק אותהוצאתו או  מהנשמהחולה 

  לאשפוז. חולים לאפשרות זו בכניסהליידע את המוצדקת וכי יש 

על משיכת משאב נדיר להצלת הנחיות רבות מסכימות כי ההחלטה המחברים מציינים כי 

מסכימים עם הנחיות אלה , ואחרים איננה מעשה הרג ואינה מחייבת את הסכמת המטופל

בתחילה בהתאם לערך המקסום של  נשמיםהקצאת מיטות ומ .הדבר האתי לעשות ושזה

 .יתוק חולים ממכונות הנשמההתועלות עשויה לעזור להפחית את הצורך בנ

, מיטות לטיפול נמרץ, מכונות ציוד מגן אישיבדיקות,  – COVID-19-התערבויות קריטיות ב .2

אלו ועובדי שירותי בריאות עבור צריכות להיות תחילה  -הנשמה, טיפולים וחיסונים 

שמפעילים תשתיות קריטיות, במיוחד עובדים אלו כן עבור המטפלים במטופלים חולים ו

חליף. יש לתת עדיפות מ תמציא מקשה על ם, והכשרתהדבקותסיכון גבוה לב נמצאיםש
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אין לעשות  . כמו כן,למגפהשלהם: הם חיוניים לתגובה  ביצועילעובדים אלה בגלל הערך ה

 על פני עובדים חיוניים אלו.שימוש לרעה על ידי תעדוף אנשים עשירים או מפורסמים 

השוויון ולהפעיל אותו באמצעות עקרון  לכת לפידומות, יש ל פרוגנוזותעבור מטופלים עם  .3

כל הקודם שיטת ". זוכה" –של "כל הקודם הקצאה אקראית, כמו הגרלה, ולא דרך הקצאה 

חץ ולהלמתקני בריאות. מול הזמן  שנמצאים קרובתועיל באופן לא הוגן לחולים  "זוכה

 ע"פ שיקוליםמוגבל, בחירה אקראית עדיפה גם על פני ניסיונות לפסוק המידע הו

 .ויקים יותר בקבוצה של חולים די דומיםנוסטיים מדפרוג

הנחיות לתעדוף צריכות להיות שונות על ידי התערבות ועליהן להגיב לראיות מדעיות  .4

, COVID-19משתנות. לדוגמא, אין לתת עדיפות לחולים צעירים יותר לחיסונים נגד 

או לפני חשיפה.  המונעים מחלות במקום לרפא אותה, או לצורך טיפול מונע לאחר חשיפה

הערת הערך של מקסימום הצלת חיים מצדיקה לתת קשישים עדיפות לחיסונים מיד לאחר 

. אם אספקת החיסון אינה מספיקה עבור First Responders-עובדי שירותי הבריאות ו

אז  –או עם מספר תחלואות  60אלו מעל גיל  -חולים בקטגוריות הסיכון הגבוהות ביותר 

תומך בשימוש בבחירה אקראית, כמו הגרלה, להקצאת חיסונים. תעדוף חולים עקרון השוויון 

צעירים יותר לחיסון  תהיה מוצדקת רק אם המודלים האפידמיולוגיים יראו כי זו תהיה הדרך 

 הטובה ביותר להפחית את ההתפשטות נגיפית ואת הסיכון לאחרים.

עדיפויות לבדיקת וירוס הקורונה. אפידמיולוגיים רלוונטיים אף יותר בקביעת סדרי  םמודלי

ההנחיות הפדרליות נותנות כיום עדיפות לעובדי שירותי הבריאות ולחולים מבוגרים, אך 

שמירת כמה בדיקות למעקב אחר בריאות הציבור )כמו שמדינות מסוימות עושות( עשויה 

ולעזור לחוקרים למקד טיפולים אחרים  COVID-19-ההדבקה בלשפר את הידע אודות ה

 למקסום התועלת.

חולים ה. תחלואה מונעות אינןהן מרפא ו כונות הנשמהלעומת זאת, מיטות לטיפול נמרץ ומ

 -התחשבות בפרוגנוזה  דרושהמתמודדים עם סכנת חיים. למקסום התועלת ן הזקוקים לה

מה שעשוי להיות מתן עדיפות לחולים צעירים  -כמה זמן החולה צפוי לחיות אם הוא מטופל 

יותר ולאנשים עם פחות מצבים קיימים. זה עולה בקנה אחד עם ההנחיות האיטלקיות 

המקנות עדיפות גבוהה יותר לגישה לטיפול נמרץ לחולים צעירים יותר עם מחלה קשה 

  .לים קשישיםמאשר לחו

ויראליות וטיפולים ניסויים אחרים, אשר -אנטיתרופות קביעת ההקצאה המקסימאלית של 

ככל הנראה יהיו הכי טובים יעיל בחולים הסובלים מבעיות חמורות אך לא חולים אנושות, 

בראיות מדעיות. טיפולים אלה עשויים להפיק את היתרון המרבי אם הם  ההיה תלוית

 .שיתמודדו רע עם הנשמהיף לחולים מוקצים באופן עד

אנשים שמשתתפים במחקר כדי להוכיח את בטיחותם ויעילותם של חיסונים וטיפולים צריכים  .5

הסיכון שלהם במהלך  לקיחת. COVID-19לקבל עדיפות מסוימת להתערבויות עבור 

 השתתפותם במחקר עוזרת לחולים עתידיים, ויש לתגמל אותם על תרומה זו. תגמולים אלה

יעודדו גם חולים אחרים להשתתף במחקרים קליניים. עם זאת, השתתפות במחקר צריכה 

 דומות. פרוגנוזותלשמש רק כפורצת קשרים בקרב חולים עם 

לא צריך להיות הבדל בהקצאת משאבים נדירים בין חולי קורונה לבין אלו הסובלים ממצבים  .6

, המחסור הזה ישפיע על כל רפואיים אחרים. אם מגפת הקורונה תוביל למחסור מוחלט

החולים, כולל אלה הסובלים מאי ספיקת לב, סרטן ומצבים חמורים אחרים ומסכני חיים 

הדורשים טיפול רפואי מיידי. הקצאה הוגנת של משאבים המתעדפת את הערך של מקסום 

 התועלת חלה על כל החולים הזקוקים למשאבים. 

 כדי לפתח הנחיות הניתנות ליישום הוגן ועקבי.המחברים מאמינים שיש להשתמש בהמלצות אלו 
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 צורות הנשמה לחולי קורונה, מכונות:
6/4/2020 

 קיימים סוגים שונים של מכונות הנשמה.

  קיימות מכונות הנשמה במערכת פתוחה )שאינן מתאימות לטיפול בקורונה( וקיימות מכונות

 .(closed circuit) הנשמה במערכת סגורה

  שמתאימות לכל סוגי החולים )מבוגרים, ילדים, תינוקות( ומכונות שמתאימות יש מכונות הנשמה

 לאוכלוסיה ספציפית.

 פולשנית.-הנשמה יכולה להיות פולשנית ולא 

  )זקוקים לתמיכה עם קשיי נשימה או כשל נשימתי היפוקסמי חמור, חולי קורונה )מבוגרים

 .נשימתית

o  פולשנית:-לאתמיכה נשימתית 

 NIPPV - Noninvasive positive-pressure ventilation – פולשנית -הנשמה לא

 CPAP (continuous positive airwayבלחץ חיובי. מסכת/קסדת חמצן שאליה מחובר 

pressure או )BiPAP (bilevel positive airway pressure) 

 HFNC - High-flow nasal cannula –  ליד האף)מחומם( צינור חמצן 

, בסוגי תמיכה אלו יש סיכון להיווצרות אירוסול, מאשר בתמיכה נשימתית פולשנית, AHA-עפ"י ה

 לטיפול בחולי קורונה.באופן קבוע ולכן הינם פחות מומלצים 

 .קיימים מספר סוגי מכשירים ומותגים בשוק 

 פולשנית-מכשירים רבים של טיפול נמרץ מספקים תמיכה נשימתית לא. 

  עבור חולי קורונה:פולשנית -לתמיכה לאדרישות מכשירים 

 •FIO2 .21-1.0 

 •CPAP/BiPAP  אוBi-level 

 סינון אוויר שננשף• 

 מסכת פנים מלאה• 

)למשל, חילופי גזים בצורה לא  כאשר מצב החולה מחמיר והתמיכה הנשימתית אינה מועילה* 

נורמלית )כמו החמרה באוקסיגנציה, חומצה נשימתית(, נשימה מאומצת, מצב מנטלי המיוחס 

, מעבירים את החולה לכשל נשימתי, תפקוד נוירולוגי לקוי, הגדלה בהפרשות מערכת הנשימה(

 לתמיכה נשימתית פולשנית.

o :תמיכה נשימתית פולשנית 

 מצונרר, החולה הנשמה מכאנית 

 ECMO (extracorporeal membrane oxygenation )– מהסובל  כאשר החולה-

ARDS סובל מהיפוקסמיה כבר מקבל תמיכה אופטימלית של הנשמה, ועדיין  חמור

 . האקמו מחמצן ישירות את הדם של החולה.עקשנית

  קטגוריות של מכונות הנשמה: 3קיימות 

o ע"י גז ללחץ מעגלי תמונע – תפניאומטי. 

o בחשמל כדי להניע בוכנה/טורבינה כדי להנשים תמשתמש – תחשמלי. 

o במקור  תבשסתומים חשמליים או סולנואידים, אך משתמש תמשתמש - תפניאומטי/תחשמלי

 .גז בלחץ כדי להנשים
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 :בית, מלון, בית חולים – מדיניות אשפוז
31/3/2020 

 לפי ה-WHO: 

o  ,כאשר  , עדיף לאשפז בבית חוליםשאין להם גורמי סיכון גם חולים קליםאת כל החולים

 .הדבר אפשרי

o  כאשר לא ניתן לאשפז חולים קלים שאין להם גורמי סיכון בבית חולים, ניתן לבודד אותם

 .במתקנים "לא מסורתיים" כמו בתי מלון או בבית, בהתאם לזמינות

o שר יש להם בבית אדם ניתן לתת טיפול בבית לחולים קלים שאין להם גורמי סיכון, כא

 .מעקב ע"י שירותי הבריאותיכולים לקבל הם שמסוגל לטפל בהם, וכאשר 

o  ההחלטה לטיפול בית צריכה להינתן בזהירות תחת שיקולים קליניים ובהתאם לסביבת ביתו

 של המטופל.

o .חולים המאושפזים בבית צריכים לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע הדבקה 

o  גורמי סיכון )גיל ו/או מחלות רקע( צריכים להיות מתועדפים לטיפול חולים קלים שיש להם

, וצריך לנהל חולים אלו כמו חולים הנמצאים במצב קשה, תלוי בתסמינים בבית חולים

 הקליניים מהם הם סובלים.

1/4/2020 

 לפי ה-CDCבית:בהתאמת המטופל לטיפול  להעריך את , יש 

o טיפול בבית החולה צריך להיות יציב מספיק כדי לקבל. 

o יש בבית אדם מתאים לטיפול בחולה. 

o יש חדר שינה נפרד בו יכול החולה להחלים מבלי לחלוק חלל עם אנשים אחרים. 

o יש משאבים זמינים למזון ולצרכים אחרים. 

o מטופל ובני הבית האחרים יש גישה לציוד מגן אישי מתאים )לכל הפחות כפפות ומסכה( ל

הירות המומלצים כחלק מטיפול ביתי או בידוד )היגיינת והם מסוגלים לדבוק באמצעי הז

 .נשימה, נימוס שיעול, היגיינת ידיים(

o  האם במשק הבית ישנם אנשים העשויים להיות בסיכון מוגבר לסיבוכי קורונה )אנשים מעל

, ילדים קטנים, נשים בהיריון, אנשים עם פגיעה חיסונית או כאלו הסובלים ממחלות 65גיל 

 , ריאה או כליות(.כרוניות בלב
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 חזרה לשגרה:
21/4/2020 

 על הקלות בהגבלות הקורונה: 21/4-הודיעה ב אוסטרליה  

o  את כל הניתוחים לפני כחודש מאפשרת מעתה ביצוע ניתוחים אלקטיביים, אחרי שאסרה

  שאינם נדרשים במקרי חירום ברחבי המדינה.

o  בכל יום לבקר את הדיירים בבתי בוטלו האיסורים על ביקורים בבתי אבות ומעתה יוכלו

 האבות שני בני משפחה או אנשים שתומכים בהם.

o התהליך צפוי 11/5-בניו סאות' ויילס מתכוננים לפתיחה הדרגתית של בתי הספר החל מה .

 להסתיים ביולי.

  לאחר סגר של חודש, התחילה בהקלות: –דנמרק 

o  שעבר.הודיעה על פתיחת פעוטונים, גני ילדים ובתי ספר בשבוע 

o ומאפשרות פתיחת עסקים כמו: פתיחת מספרות, כמו  20/4-הקלות נוספות נכנסו לתוקף ב

 גם מרפאות שיניים, מכוני פיזיותרפיה, מכוני קעקועים ובתי ספר לנהיגה.

  תסעומדת להיות המדינה הראשונה אשר  –צ'ילה( "פק "כרטיסי חסינותImmunity Cards )

 ויש להם נוגדנים בדם נגד הנגיף. COVID-19-לאנשים אשר החלימו מ

4/2020/22 

  כולל סגירה של חדרי כושר 7/5-אמצעי הריחוק החברתי עד לחלק מ 20/4-בהונג קונג האריכה ,

 אנשים. 4-וקולנוע ואיסור התקהלויות של יותר מ

  מקרי תמותה, מתכוננים  500מקרי תחלואה בקורונה ומעל  15,000באוסטריה, בה כמעט

 :16/3-שהחל ב להקלות בעוצר

o כבישים לפתוח ערים יוכלו להחליט איזה , ואושר על איסוף אוכל )טייק אווי( ממסעדות 3/4-ב

 ולסגור לתנועה. 

o אנשים בבתים )אלא אם הם גרים באותו הבית( 5איסור התכנסות של מעל  5/4-ב. 

o הודיעה הממשלה כי הצעדים הנוכחיים הוארכו עד סוף אפריל וחשפה את התוכנית  6/4-ב

 :לחודשים הקרובים

 מטר  400שהם מעל  יםחובת חבישת מסכה בזמן שהייה בסופרמרקט 6/4-החל מה

 מרובע.

 14/4-החל מה בורה ציבוריתחובת חבישת מסכה בחנויות ותח. 

 14/4-נפתחו ב פים ואגמיםמקומות נופש בחו. 

 יאות: בתי החולים ומשרדי הרופאים יחזרן לפעילות רגילה באמצע אפריל, יותר בר

 ניתוחים יבוצעו.

 מקומות ספורט מסוימים יורשו להיפתח. דוגמאות לסוגי הספורט  1/5-ספורט: החל מה

המותרים לפתיחה מחדש כוללות טניס, גולף, רכיבה על סוסים וירי. ספורטאים מקצועיים 

 .20/4-בהורשו לחזור למגרש 

 קניוניםו ייפתחו מחדש חנויות 1/5-החל מה. 

 ייפתחו מספרות וסלוני יופי, תחת מגבלות ניקיון ובטיחות חמורות. 2/5-החל מה 

 מבחני 5.5-תלמידי תיכון בשנה האחרונה ללימודים ילמדו בקבוצות קטנות החל מה .

 , בכתב בלבד.25/5-סיום יהיו ב

 בהדרגה. 15/5-בתי ספר ייפתחו ב 

  ייפתחו, וכך גם שירותי דת., מסעדות, בתי קפה ומלונות 15/5-המהחל 

  תרבות: מוזיאונים, ספריות ו"מקומות הצגה אחרים בתחום האמנותי והתרבותי" יורשו

להיפתח מחדש באמצע מאי. המוזיאונים הפדרליים יישארו סגורים עד סוף יוני. כמו כן, 

דש יולי, אולם רק תחת מגבלות. אירועים תרבות קטנים יותר יתאפשרו שוב החל מחו

 .31/8אירועים גדולים מבוטלים עד 

 .נסיעות למדינות אחרות יתאפשרו בהדרגה 

 .כל האירועים הציבוריים יישארו מבוטלים עד סוף יוני 

  הלימודים באוניברסיטאות בסמסטר קיץ יהיו אונליין ורק הספריות יהיו פתוחות

 להשאלה.

  שוב, האמצעים שוב יוחמרו.אם מספר הההדבקות יתחיל לעלות 

 .אמצעים נוספים יוערכו בסוף אפריל 
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4/2020/32 

  ולהחיר חלק  התחילה השבוע תוכנית חמישה שלבים בכדי להקל על הצעדים המגבילים –צ'כיה

 :עין נורמליותניכר מהארץ למ

o .שווקי איכרים, סוכנויות רכב, חייטים, סנדלרים וכמה עסקים קטנים אחרים נפתחו מחדש 

o חדשים בימים הקרובים, כל החנויות שאינן  מקרי קורונהלא תהיה צמיחה משמעותית ב אם

 רגל מרובע יורשו לפתוח ביום שני. 2,000-גדולות יותר מ

o 8/6-חלק מהחנויות והמסעדות אמורות להישאר סגורות עד ה. 

o  איש, וחלק מהספורט המקצועי רשאי לקיים  10החל מהשבוע מותר לקיים חתונות של עד

 אימונים.

o  .אמצעי הבטיחות עדיין קיימים, ושמירה על ריחוק חברתי וחבישת מסכות בציבור היא חובה 

o  איש  27,000בסקר בדיקות נוגדנים רחב שנערך בקרב  22/4צ'כיה החלה ביום רביעי

 מארבעה אזורים בניסיון לקבל תמונה ברורה יותר כמה צ'כים נדבקו.

o 30/4-נו לסיים את מצב החירום בראש הממשלה אנדרה ביס אמר כי ברצו. 

  שדווח אצלההייתה המדינה השנייה באירופה שעשתה סגר )אחרי איטליה( עוד לפני  –דנמרק 

 קורונה. עכשיו היא בין המדינות הראשונות שמקילות בתנאי הסגר:מוות מהמקרה הראשון של 

o  אנשים. 10חוקי השמירה על ריחוק חברתי עדיין מתקיימים: אסורה התקהלות של מעל 

o מעונות יום וגני ילדים. אעפ"כ, הורים רבים עדיין לא שולחים את ילדיהם,  14/4-פתחה ב

 מחשש להידבקות.

o מספרות, קעקועים ופסיכולוגים. עסקים של בעלי מקצוע כמו 20/4-פתחה ב 

 :נורווגיה 

o גני ילדים. 20/4-פתחה ב 

o רסיטאות, וכן מספרות ומכוני פתיחה של בתי ספר וחלק מהתיכונים, אוניב 27/4-מתוכננת ב

 יופי.

o .כעת מותרת נסיעה משפחתית, אך הרשויות ממליצות מאוד להימנע מנסיעות שאינן דחופות 

o  בעקבות ההקלות, השיקה אפליקציה )שאינה חובה( למעקב, כדי שיוכלו להזהיר במקרה

 בקורונה.שאדם בא במגע עם חולה קורונה, וכן ליידע על "נקודות חמות" של תחלואה 

 :גרמניה 

o מ"ר,  800התחילה לפתוח עסקים: חנויות אשר קומה אחת שלהם מתפרשת על  20/4-ב

כמו כן, נפתחו גם ספריות וגני  אולמות תצוגה של רכבים, חנויות אופניים וחנויות ספרים.

 חיות.

o  3/5הגבלות הסגר ימשיכו עד. 

o שזו השנה האחרונה שלהם , בעיקר עבור תלמידים 4/5-מתוכננת פתיחה של בתי ספר ב

 המוסדות חייבים להתוות "תוכנית היגיינה" לפני הפתיחה. ביסודי או בתיכון.

o  יישארו סגורים: מעונות יום, מסעדות ובתי קפה, ברים, אולמות קולנוע ואולמות בינתיים

 קונצרטים.

  16/3-תוכנית שלושה שלבים בעל הכריזה  –שוויץ: 

o וללת גם: מספרות, חנויות כלים, מכוני יופו וחנויות תותר פתיחה של עסקים הכ 27/4-ב

כמו כן, בתי חולים וכן ספקי שירותים רפואיים כמו רופאי שיניים ופיזיותרפיסטים יוכלו  רחים.פ

 לבצע פרוצדורות שאינן דחופות.

o בהנחה שנתוני ההדבקה יישארו יציבים: בתי ספר יסודיים 11/5-השלב הבא מתוכנן ל ,

 חנויות שלא נפתחו עדיין.ייפתחו, כמו גם 

o ייפתו תיכונים, מוסדות להשכלה גבוהה, ספריות, גני חיות ומוזיאונים. 8/6-ב 

26/4/2020 

 :בלגיה צפויה להקל בהגבלות בתחילת מאי 

o חנויות מסוימות יוכלו להיפתח )כולל חנויות לממכר בדים(, בתנאי שישמרו על הנחיות 4/5-ב ,

 הריחוק החברתי.

o יהיו מחויבים לחבוש מסכה. 12הציבורית תשוב לעבוד ונוסעים מעל גיל  כמו כן, התחבורה 

o .הממשלה תספק לפחות מסכה אחת לכל תושב 

o טניס ורכיבה על סוסים( יתאפשרו. חלק מפעילויות הספורט המתבצעות באוויר הפתוח )כמו 

o אנשים. 3פגישות בחוץ של עד  יתאפשרו 
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o .עבודה מרחוק תימשך אם הדבר אפשרי 

o ייפתחו כל שאר החנויות, בהתאם להנחיות הזהירות. 11/5-ב 

o דים בבתי ספר ותיכונים ייפתחו בהדרגה באמצע מאי, עם חובת חבישת מסכה לכל העו

 .12והתלמידים מעל גיל 

o .גני ילדים יישארו סגורים לפחות עד סוף מאי 

  ך תוך שעות . אקורונהבריטניה הזמינה מיליוני עובדים חיוניים להגיש בקשה מקוונת לבדיקות

 .גבוהה מאודור אותה לאחר דרישה סגמרגע הפעלת המערכת ביום שישי, הממשלה נאלצה ל

מערכת ההרשמה נועדה לאפשר לכל עובדי המפתח הסובלים לאחר מכן, פתחה אותה מחדש. 

ובני ביתם  - משלוחיםכולל עובדי שירותי בריאות, עובדים סוציאליים ועובדי  -מתסמיני הנגיף 

להירשם לבדיקה באתר הממשלה. בעבר רק עובדי שירותי הבריאות והעובדים בבתי אבות 

 הצליחו לעבור בדיקות אם הם מראים סימפטומים.

כמו כן, שר הבריאות אישר את מחוייבותו לשמור על אמצעי הסגר עד שיהיה בטוח להקל על 

 ההגבלות.

 בלות. חלק מההג24/4הקלה ביום שישי  – כיה'צ: 

o  איסור על נסיעה.ההסרת 

o .מאפשרת לאנשים לנוע בחופשיות מחוץ לבתיהם בקבוצות של לא יותר מעשר אנשים 

o  אזרחים צ'כים יכולים גם לנסוע לחו"ל, אולם כאשר הם יחזרו הם יצטרכו להראות שהם

 נבדקו לנגיף וקיבלו תוצאה שלילית או להיכנס להסגר של שבועיים בבית.

o ומעוניינת להקדים את ,את הצעדים המגביליםל במהירות רבה יותר הממשלה מבקשת להק 

במקום  25/5-לתאריך הפתיחה המחודש של מסעדות, בתי מלון, תיאטראות ומפעלים דומים 

 . טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.8/6

4/2020/72 

  :הונג קונג 

o  מספר חד כחלק מהחזרה לשגרה לאחר כשבועיים בהם רמת ההדבקה היומית הייתה

( מבחני כניסה לאוניברסיטה, לאחר 24/4ספרתי, התקיימו בתיכונים ביום שישי האחרון )

בכניסה, נבדקו הנבחנים לחום, היו אמצעי חיטוי, והמרחק בין הנבחנים היה  שנדחו בחודש.

 גדול מהרגיל.

o אוטונומיים עדיין סגורים.-בתי ספר סמי 

 :פיליפינים 

o  אך הוארך 15/4-חודש מרץ. הסגר, היה אמור להסתיים בבמנילה יש סגר שהתחיל באמצע ,

 .15/5-וצפוי להימשך עד ה

 ניו זילנד, אחת המדינות שנראה שהתמודדו בהצלחה עם שיטוח העקומה של נגיף הקורונה )כ-

מקרים אקטיביים(, מתחילה בהקלות על  300-מתים(, כרגע פחות מ 20-נדבקים, כ 1,500

 סגר:ה

o ( ית30/4ביום חמישי ).בתי הספר  חילו להיפתח חנויות, מסעדות, אתרי בניה ובתי ספר

 .ייןלייפתחו בהתחלה אונ

o .הקלות אלו יאפשרו טייק אווי, יציאות קצרות לקניות, ופעילות גופנית בחוץ 

o  ינן מומלצותאנסיעות מחוץ לאזור המגורים עדיין. 

30/4/2020 

 ה-WHO  ל הנחיות להתאמת אמצעי בריאות הציבור והחברה לשלב הבא בתגובהפרסם- 

19-COVID ,הארגון לגבי העמדת . כמו כן-"Immunity Passports שבמדינות מסוימות "

מתכננים להפיק היא שכרגע אין מספיק ראיות על כך שמי שכבר חלה בקורונה מוגן מתחלואה 

 .ולכן הפקת תעודות כאלו יכולה לגרום להמשך ההפצה של המחלה נוספת

 גם ה-WHO EUROPE אינפוגרפיקה, ואף פרסם מסמך סיכום שלו כפרסם מסמך בנושא. 

  3באי היפני הוקאידו מתמודדים עם גל שני של המגפה. כשהחלה המגפה היה סגר למשך 

. בעקבות 18/3-ב לאחריו החלו בהקלותו )באי היו מקרי הדבקה בודדים בכל יום(, שבועות

, שהכריחה את האי מקרי הדבקה באי( 500-היו כ 24/4-)נכון ל ההקלות הייתה התפרצות נוספת

ימים לאחר שהוסר. מומחים אומרים כי ההגבלות הוסרו מהר מדי ומוקדם מדי  26 –לחזור לסגר 

 בגלל לחץ מצד עסקים מקומיים, יחד עם תחושת ביטחון שגויה בשיעור ההדבקות היורד.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/440037/Strength-AdjustingMeasuresCOVID19-transition-phases.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/440038/StrengthAdjustingMeasuresCOVID19-infograph.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/440038/StrengthAdjustingMeasuresCOVID19-infograph.pdf?ua=1
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  שיבה בטוחה כדי להחזיר את התושבים לעבודה נשיא צ'ילה חשף את תוכנית המדינה ל –צ'ילה

מרכיבים עיקריים: החזרת עובדי מדינה למשרות  3בהדרגה ובגמישות. התוכנית מפרטת 

ציבוריות, החזרת עובדים בתעשייה הפרטית למשרותיהם והחזרת תלמידים לבתי ספר. במדינה 

אשר הסגר באזורים יש כרגע רמות שונות ומשך של אכיפת הסגר באזורים שונים במדינה, כ

 ובאזורים אחרים הסתיים הסגר מוקדם יותר באפריל. 7/5-מסוימים מסתיים ב

 :יוון 

o  ביוון יש סגר ותושבים שצריכים לצאת החוצה צריכים ליידע את הרשויות על כך ולספק

 סבר.ה

o ואז חלק מהחנויות יוכלו להיפתח. כמו כן:4/5-הסגר יסתיים ב , 

o  .סלוני יופי ייפתחו על פי קביעת פגישה בלבד 

o .כנסיות יפתחו אך לא יוכלו לקיים תפילות/טקסים עם קהל 

o ך פעילות גופנית בחופים, אך לא להשתמש במיטות השיזוף.ואנשים יוכלו לער 

o 11/5-תיכונים יחזרו לפעילות בהדרגה החל מה. 

o שבועות נוספים 2-נסיעה לחו"ל עדיין תהיה אסורה למשך כ. 

o כך גם חלק משירותי ההסעדה והמלונות.1/6-בתי הספר ופעוטונים אולי ייפתחו ב . 

 :צרפת 

o בין 2/6-, אם הנגיף יהיה בשליטה. ההקלות ייבחנו שוב ב11/5-צפויה להקל בסגר החל מה .

 ההקלות:

  המדינה תתחלק בין אזורים "ירוקים", בהם המקרים נדירים, לבין "אדומים", אשר יהיו

 בלות נוספות. כפופים להג

  .קשישים יעודדו להגביל את תנועותיהם ומגעיהם 

 .בתי הספר ייפתחו בהדרגה 

  אנשים יהיו חופשיים להסתובב עד מאה קילומטרים מהבית, אך נסיעות מעבר לכך יהיו

 מוגבלות, ומפגשי ציבור של יותר מעשרה אנשים ייאסרו. 

  וחובה במקומות מסוימים, כמו בתי ספר או,  –בישת מסכות בציבור חיעודדו מאוד

 ציבורית.השבועות בתחבורה  3לפחות למשך 

  רוב החנויות ייפתחו מחדש, והבעלים יורשו לסרב לשירות ללקוחות שאינם לובשים

 מסכות. 

  .בתי קפה, מסעדות וברים יישארו סגורים עד סוף מאי לפחות 

 יישארו סגורים עד להודעה חדשה. מוזיאונים גדולים, תיאטראות ואולמות קונצרטים 

  לחבק את סבא וסבתא שלהם. 10( לילדים מתחת לגיל 29/4מתירה החל מאתמול ) –שוויץ 

זאת לאחר שמדענים הגיעו למסקנה שילדים צעירים אינם מעבירים את הנגיף. העצה נשאה 

 אזהרה: חיבוקים צריכים להיות קצרים.

בטוחים, והזהיר כי נדרש מחקר  חיבוקים כאלה הם הסתייג מהעניין ואמר כי יחקור אם WHO-ה

 נוסף כדי להבין טוב יותר את תפקידם של ילדים בהפצת נגיף הקורונה.

 :פורטוגל 

o  ייפתחו חנויות קטנות, מספרות, חנויות ספרים4/5צפויה להקל בהגבלות החל מיום שני : 

o ייפתחו מעונות ילדים וקניונים.2/6-החל מה : 

3/5/2020 

 קה:דרום אפרי 

o  במהלכו 2020מסוף מרץ  יא אחת מהמדינות בה היה הסגר החמור ביותרהדרום אפריקה ,

 נאסר על ריצה, יציאה עם הכלב, מכירת אלכוהול וסיגריות וכן נסגרו פארקים.

o עומדים בעינם. חבישת מסכהו , אך עדיין כללי הריחוק החברתי1/5-הסגר הסתיים ב 

o הכורים חזרו לעבודה במכרות.1/5-ב , 

4/5/2020 

 :בחלק מהמדינות בעולם מחזירים או מתכננים להחזיר לאט לאט את ענפי הספורט 

o  אך ללא קהל.)כנראה שכבר לפני חודש( החזירה את משחקי הבייסבול –טאיוואן , 

o  אך באופן כללי צרפת מתכננת שלא 29/8-הטור דה פראנס נקבע טנטטיבית ל –צרפת ,

 ד ספטמבר.לקיים אירועי ספורט גדולים לפחות ע
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 ( את בתי הספר, 4/5, פתחה היום )15/2-בה המקרה הראשון של קורונה התגלה ב –טנאם יוי

 חלק מבתי הספר היסודיים והגנים נפתחו כבר בסוף אפריל. .חודשים שהם היו סגורים 3לאחר 

חלק מבתי הספר שינו את זמני מערכת הלימודים, ואף ימשיכו ללמד מרחוק דרך האינטרנט 

 ושיעורים מוקלטים.

)המדינה נקטה צעדי מניעה נוקשים ומעקב קשוח אחר מגעים כדי שמערכת הבריאות המקרטעת 

 מדובר בהצלחה גדולה.( –אצלם לא תתמוטט. אם נתוני הדיווח אכן נכונים 

  מרחיבה היום את מצב החירום עד לסוף מאי. –יפן 

 22/5-תמשיך את הסגר הלאומי עד ל –נה יאוקרא. 

 ה:גרמני 

o .פותחים היום את המספרות 

o .ידונו בהמשך השבוע על הקלות נוספות 

o ( את הכנסיות.10/5יפתחו ביום ראשון הקרוב ) 

 :ווהאן, סין 

o ( תלמידי תיכון הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה. 6/5יחזרו ללימודים ביום רביעי הקרוב )

 יולי. זאת בכדי שיוכלו להתכונן למבחנים לאוניברסיטה אשר נדחו לחודש

o  תלמידים ללימודים תבוצע בהמשך במספר שלבים.שאר החזרת 

5/5/2020 

 מדינות  50-יורק טיימס מפרסם עמוד בו הוא מעדכן באופן יומיומי את מצב החזרה לשגרה ב הניו

 See Which States Are Reopening and Which Are Still Shut Downארה"ב: 

 אפשרה לעסקים, תחבורה מקומית ופעילויות כמו חתונות להתחדש באזורים בהם אין  – הודו

 תחלואה או עם מעט מקרי תחלואה ידועים.

 .לבנון פתחה מחדש ברים ומסעדות 

  דולה לאגוס, ואישרה פתיחת שווקים, הקלה בהגבלות בעיר הבירה אבוג'ה, ובעיר הג –ניגריה

 חנויות, קניונים וחברות בנייה.

 גרמניה:  

o ( לראשונה מאז אמצע מרץ גני חיות, מוזיאונים4/5נפתחו אתמול ) .ומספרות 

o  ,ייפתחו מסעדות עם ישיבה בחוץ. שבוע אח"כ צפויות להיפתח  18/5-בבמחוז בוואריה

 על הנחיות הריחוק החברתי וההיגיינה.מסעדות על ישיבה בפנים. זאת בתנאי שישמרו 

בסוף מאי ייפתחו מלונות, אך ללא אפשרות שימוש בסאונה, בריכות שחיה ומתקני כמו כן, 

 בריאות.

  14/3-בסגר הפולין, שהחלה את: 

o  ,קניונים ואזורי הספורט וכן כמה מוזיאונים וגלריות אמנות.פתחה מחדש את בתי מלון  

o במדינה עשויים להיפתח גם בהמשך השבוע, אם כי הנחיות סניטריות  פעוטוניםגני הילדים וה

מחמירות חדשות ומרחבי בידוד למקרים החשודים יובילו ככל הנראה לעיכוב של פתיחות 

 רבות.מחדש 

 נייה, וחברות ממגזרים חזרה הבגם בלגיה, שבה ך כ .הגבלותה קלה שלאסטוניה וליטא החלו בה

 .לחדש את פעילותןהורשו  (שמוכרות בדיםכולל חנויות )לא חיוניים 

 ביום שישי הקרוב  הונג קונג, בה לא נרשמו מקרי הדבקה חדשים כבר שבועיים, תחל בהקלות

 במחוז.היה ש COVID-19הגל השני של ההתפרצות של (, לאחר 8/5)

o .תגדיל את מספר האנשים שמורשים להתאסף בפעם אחת מארבע לשמונה 

o :במסעדות 

 ורשו לשבת יחד לשולחן יוגדל לשמונהמספר האנשים שי. 

 הסועדים עדיין יידרשו ללבוש מסכת פנים אלא אם כן הם אוכלים או שותים. 

 :מסעדות ימשיכו להידרש 

 לערוך בדיקות טמפרטורה• 

 לספק חומר ניקוי ידני• 

 להקפיד על מרחק של מטר וחצי בין השולחנות• 

o  במאי. 21הצעדים החדשים יתקיימו עד 

o בעבר לסגור יורשו להיפתח מחדש ביום שישי נחושהו המקומותכמה מ: 

 מרכזי משחקים 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
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 מרכזי כושר 

 תיאטראות 

 מכוני יופי 

 מכוני עיסוי 

 מרכזי מהג'ונג 

  היה גבול למספר הלקוחות המותרים בפעם אחת, והופעות מוזיקה חיה אך י -ברים

 ייאסרו.

 ון מרכזי קריוקי, חדרי בניינים אחרים שנחשבים בסיכון גבוה להעברת וירוסים, כג

 מסיבות, חדרי אמבטיה ציבוריים ומועדוני לילה, יישארו סגורים.

o הקבוצה הראשונה של 27/5-בתי ספר בהונג קונג ייפתחו בהדרגה בשלבים החל מה .

 "Form Five"עד " Form Three"-התלמידים שחוזרים לכיתות תכלול את אלה שלומדים ב

ט אלה שלמדו בשנתיים הראשונות לגן, יחזרו בהדרגה בבתי ספר תיכוניים. אחרים, למע

 .15/6-לבתי הספר עד ה

o  העיר תחלק לתושביה מסכות פנים חד פעמיות ומסכות לשימוש חוזר. לכל משק בית יינתנו

 מסכה לשימוש חוזר.לקבלת  מסכות לשימוש חד פעמי, ואילו כל תושב יכול להירשם 10

6/5/2020 

 11/5-בקרים בהדיסנילנד בשנגחאי ייפתח למ. 

 תלמידים. 58,000, חזרו היום ללימודים )סין( בווהאן 

 לבנון:  

o  לבנון אימצה תוכנית של חמישה שלבים לפתיחה בהדרגה של המדינה ולהקלה על צעדי

 כדי לבלום את התפשטות נגף הקורונה. 15/3-"ההתגייסות הכללית" שהוטלו ב

o מקרי מוות  25-מקרי תחלואה ו 740 . במדינה מעל24/5-אריכה את הגבלות התנועה עד לה

 :למרות זאת מנגיף הקורונה.

 תפילות במסגדים וביום ראשון תפילות בכנסיות. מספר  שרוהחל מיום שישי הקרוב יאפ

 מהיכולת של כל מסגד או כנסיה. 30%המתפללים לא יעלה על 

  ביום שני,  30%מסעדות הורשו להיפתח מחדש עם כושר לקוח של 

  ,שעות העבודה עבור כמה מפעלים מסחריים ותעשייתיים במדינה הוארכו 

  תחבורה ציבורית הורשתה לפעול עם מספר מוגבל של נוסעים ובתנאים ספציפיים החל

 27/4-מה

 ובכל שבוע יוערך האם אפשר לבטלו(, פרסמה ביום  31/5-יפן, שהאריכה את מצב החירום עד ל(

חבישת  –רו ביקורת גדולה בציבור על ציון הברור מאליו שני הנחיות לריחוק חברתי אשר יצ

מטרים, עבודה מהבית כמה שניתן, הימנעות ממקומות  2מסכה מחוץ לבית, שמירת מרחק של 

הומי אדם ושטיפת ידיים לעיתים קרובות. אחת ההמלצות בהנחיות אלו עוררה את הביקורת 

. המבקרים צמצם את השיחה למינימוםאחד ליד השני ולהגדולה ביותר: ישיבה במסעדות בחוץ, 

 טענו כי אף מומחה בחו"ל לא נתן עצה כזו.

 ( בתקווה 10/5בבריטניה, תוכנית להמשך ההתנהלות בזמן קורונה תוצג לפרלמנט ביום ראשון ,)

 כי חלק מהגבלות הסגר יוסרו כבר למחרת.

 צלרית ומושלי המחוזות ידונו היום על ההקלות בסגר.נבגרמניה, הק 

 ( בטאיוואן, המצב התייצב ובשל כך היום הודיע המרכז לפיקוד המגיפה המרכזיתCECC:) 

o אזרחי טייוואן שלא עזבו את חוביי, יכולים לחזור לטייוואן בעצמם, אך עליהם  8/5-החל מה

ימי בידוד לאחר  14לנקוט אמצעי זהירות מוגברים במהלך נסיעתם חזרה לטאיוואן ולעבור 

 הכניסה למדינה.

o יתקבלו  7/5-לו ההגבלות על בקשות לאתרי הלינה של הפארקים הלאומיים החל מההוק

 בקשות לאתרי הלינה בפארק הלאומיים בהתאם לדרישות החדשות של יכולת אתר הלינה.

o 8/5-החל מה( כי בכל משחק עונה רגיל של ליגת הבייסבול המקצועית הסינית ,CPBL יכול )

 להיות אלף צופים.

  בעקבות 18/5-עד ל 1/5-, האריכה את הסגר ב3/5-עד ל 25/3-סגר בהודו, אשר הטילה ,

 העלייה הנמשכת במקרי ההדבקה:

o  .התוכנית החדשה מקלה חלק מצעדי ההתרחקות הפיזית באזורים מסוימים במדינה

לאזורים ללא מקרים  –וק יר דבקה:המחוזות ההודים יקודדו בצבע על סמך סיכון הה
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לכל  –דבקה, וכתום לאזורים עם סיכון גבוה לה –ם אדו ;םהימים האחרוני 21-מאושרים ב

בסיכון גבוה באזורים אדומים וכתומים שנמצאים יוקמו בחלקים  כלהאזורים אחרים. אזורי הה

 אחר השתתפות חובה באמצעות אפליקציית המעקב 100%ליישום מעקב משופר, כולל 

COVID-19 בהודו ,Aarogya Setu למנוע מאנשים להיכנס לאזור כדי יוקפו . אזורי ההכלה

 או לעזוב אותו.

o  :צעדים רבים להמשך הריחוק החברתי ימשיכו בפריסה ארצית, ללא קשר לסוג האזור 

  ;איסור נסיעה בין מדינתי, בדרך אווירית, רכבת או אוטובוס 

  סגירת בתי ספר, מסעדות, בתי קולנוע / אולמות קולנוע, חנויות קמעונאיות, מתקני

 אתלטיקה ועסקים אחרים שאינם חיוניים; 

  .איסור התכנסויות גדולות, כולל לשירותי דת 

  ,בתחומי ההכלה אסורים שירותי במרפאת חוץ, כמו גם הפעלת ריקשות ומוניות

 וני סלון. מחוזיים, ומספרות ומכ-אוטובוסים בין

  גם באזורים כתומים וירוקים, קיימות הגבלות על אוטובוסים, מוניות ונסיעות בין מחוזיות

 במידה מסוימת. יותר מקלות אך הן

7/5/2020 

  בזמן שהודו מתחילה בהקלות באזורים מסוימים, זוהתה התפרצות גדולה של תחלואה בקורונה

מקרי  500-תתפרצות נקשרה ליותר מה באחד משווקי הפירות והירקות הגדולים באסיה.

תחלואה. השוק המשיך לפעול גם בימי הסגר, מתוקף הגדרתו כ"חיוני", אך אנשים רבים לא 

שמרו על שטיפת ידיים וחבישת מסכות. כרגע השוק סגור ורשויות הבריאות מתקשות לעקוב 

 אחר כל מקרי ההדבקה ושרשראות ההדבקה.

  שחוזרות לאחר שיתוק של חודשיים:פעילויות ספורט נוספות בעולם 
o ,שחקני גולף וטניס צפויים אף הם בוצות הכדורגל חזרו להתאמן. איטליה וספרד, ק בגרמניה

  .לחזור להתחרות

o חלק ממתקני האימון של ה-NBA .צפויים להיפתח ביום שישי 

o אירוע ה- Ultimate Fighting Championship.)צפוי להתקיים החודש )בארה"ב 

  בעקבות ההצלחה בבלימת נגיף הקורונה.1/7-יפתח לתיירים בת –יוון , 

 ( 10/5בבריטניה, מתוכננות הקלות בסגר ביום שני, בהתאם להחלטת הממשלה ביום ראשון .)

 בין ההקלות המתוכננות:

o  הרחבה של אישור הפעילות הגופנית אחת ליום אישור פעילות לא מוגבל לבד או עם בני

 משפחה הגרים באותו בית.

o .אנשים יוכלו לחזור לעבודה כל עוד הם יכולים לעבוד בבטחה 

o .המשתמשים בתחבורה ציבורית יצטרכו לחבוש מסכה 

o .בתי הספר יוכלו להיפתח בצורה הדרגתית בתחילת יוני 

o .עוד לא נקבע מתי מסעדות, ברים ובתי קפה יוכלו להיפתח מחדש 

o קורונה כדי להקטין את הסיכוי  כמו כן, בנמל התעופה הית'רו בוחנים טכנולוגיות לגילוי

 להדבקה במהלך נסיעה.

 .בסקוטלנד, האריכו את הסגר עד לסוף מאי 

 תקל על ההגבלות על מפעלים תעשייתיים ותאפשר למפעלים ולחברות בנייה להיפתח  רוסיה

 .12/5-מחדש החל מה

o שלבים: 3-מתוכננת חזרה לשגרה ב במדינה 

  .השלב הראשון יאפשר לאנשים להתעמל בחוץ ולפתוח חנויות קטנות מחדש 

 פתיחת בתי ספר ואוניברסיטאות כמו גם חנויות גדולות יותר, אך עם  כולל השלב השני

 מספר מצומצם של אנשים המותרים בו זמנית. 

  פתיחה מחודשת של פארקים, כל החנויות, בתי הספר  יאפשרהשלב השלישי

 והמסעדות.

 ליטא( -לטביה, לטביה-ים ביניהן )אסטוניהפוניה, לטביה וליטא יפתחו את הגבולות המשותאסט

 .15/5-ב

 :בלגיה 

o  ם מבחוץ שאינם כלולים אנשי 4משפחות יוכלו להרחיב את המעגל החברתי שלהם ולכלול

 אנשים אלה יהיו צריכים להיות קבועים, ולהיפגש בבית. .10/5-ב במרחב הביתי שלהם
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o  הונחו להיפגש בחוץ אם יש להם גינה או מרפסת.התושבים 

o מ"ר יהיה  10. לקוח אחד לכל 11/5-חנויות קמעונאיות יוכלו לפתוח את דלתותיהן מחדש ב

 דקות. 30 במשך רשאי לקנות בחנות לכל היותר

o  18הבלגים חייבים לקנות מצרכים בעצמם, אך הם עשויים להיות מלווים בילדים מתחת לגיל .

 מלווה בזמן הקניות.ב יכול להיעזרוע מי שזקוק לסי

o 11/7-כל אירועי הספורט במדינה הושעו עד ה.  

o  להישאר סגורים ללא הגבלת זמן ימשיכובתי הספר, המסעדות והברים. 

  מקרי תמותה מנגיף הקורונה, דוחים את  733-מקרי תחלואה ו 17,470בפולין, בה דווחו

 הבחירות לנשיאות. תאריך חדש טרם נקבע.

 ניה, פרסמו אתמול את התוכנית לפתיחה הדרגתית של המדינה:בגרמ 

o  יפגש יכולים כעת לה, אמרה, אך האזרחים 5/6-ההגבלות הקשר החברתי יישארו במקום עד

 . עם בני בית אחד אחר

o .על אנשים להישאר במרחק של מטר וחצי זה מזה ולכסות את פיהם ואת אפם בציבור 

o  אמצעי היגיינה נוספיםחנויות יכולות להיפתח מחדש אך עם. 

o במחצית השנייה של מאי יםלחדש את המשחק תוכל ליגת הכדורגל הבכירה של גרמניה 

 .. לא צוין אם תותר נוכחות קהל)בשבוע הבא(

 ,9/5יחלו בהקלות על הסגר ביום שבת  בפקיסטן: 

o השלב הראשון של פתיחה מחודשת יכלול מרפאות חוץ בבתי חולים; מפעלים לייצור צינורות ,

כלי קרמיקה, כבלים חשמליים, פלדה ואלומיניום; כמו גם חנויות שמוכרות פריטים אלה. כל 

 החנויות באזורים הכפריים ייפתחו אף הן מחדש.

o  חמישה 17:00כל הקמעונאים שנפתחו מחדש יקבלו את פני הלקוחות מהזריחה ועד השעה ,

 ימים בשבוע.

o  וכל הבחינות הגדולות 15/7-לפחות עד הכל מוסדות החינוך ימשיכו להישאר סגורים ,

 שאמורות להתקיים בקיץ יבוטלו. 

o .הטיסות והנסיעות ברכבת ברחבי מדינה עדיין מושעות 

10/5/2020 

 )במטרה להשלים את עונת המשחקים עד 16/5-חוזרת ב בגרמניה, ליגת הכדורגל )בונדסליגה ,

 סוף יוני. המשחקים ייערכו ללא קהל.

  :הולנד 

o  סועדים באותו זמן. 30. המסעדות יוכלו לשרת עד 1/6-לפתוח מסעדות במתכננת 

o בה  צעד המתוכננת להסרת ההגבלות-אחר-צעדהאת גישת  השבוע ממשלת הולנד חשפה

מטר  1/5אנשים יוכלו ללכת ברחוב כל עוד הם שומרים על מרחק של ו חנויות יוכלו להיפתח

 ללי הריחוק החברתי בפעילות שלהם.זה מזה. כמו כן, בעלי העסקים נקראו לשלב את כ

 :נורווגיה 

o  את בתי הקולנוע. האנשים יוכלו לשבת בכל שורה שניה, וישמרו על  8/5פתחה ביום שישי

 מרחק של שני כיסאות בין אדם לאדם או קבוצת אנשים.

o  מטר אחד מהשני. 1בנורווגיה האנשים מונחים לשמור על מרחק של 

o כל עוד אנשים יכולים 20-ל 5-להיפגש יחד הוגדל מ רבי של האנשים המורשיםיהמספר המ ,

 להתרחק לפחות מטר אחד זה מזה.

o .קבוצות ספורט יכולות להתחיל להתאמן 

o  בתי הספר ייפתחו ביום שני, אך עם שינויים. ייתכן שלא יתאפשר לכל התלמידים ללמוד

 בבית הספר באותו זמן.

o  כל עוד נשמרים כללי  1/6-מחדש החל מהפארקי שעשועים, ברים ומועדונים יכולים להיפתח

 הריחוק החברתי.

o  15/6-איש יורש החל מה 200אירועים ציבוריים עם עד. 

 אך על אנשים ועסקיםבהקלות  1/5-בדרום אפריקה, בה הסגר החל בסוף חודש מרץ, החלו ב .

 רכישת אלכוהול וסיגריות שנאסרה עם התחלת הסגר, עדיין אסורה.

  איש. 100-את בתי הקולנוע. הקהל יוגבל ל 11/5צ'כיה, צפויה לפתוח ביום שני 

https://www.gov.za/documents/disaster-management-act-regulations-29-apr-2020-0000
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  על תוכנית בת שלושה שלבים לפתיחת הכלכלה, אשר כוללת  8/5אוסטרליה, הכריזה ביום שישי

המדינה צפויה להסיר את רוב המגבלות בחודש יולי  ובתוכנית ז גם התמקדות בנושא התיירות.

 :וחזרה של מיליון איש לעבודה

o  1שלב: 

  איש 10תתאפשר התכנסות של עד 

 אנשים יורשו לקבל בברכה חמישה אורחים בבתיהם 

 לילדים יורשו לחזור לכיתות וגני שעשועים 

 גולף ושחייה יורשו לחדש 

  ומסעדות קטנות יורשו להיפתחחנויות קמעונאיות ובתי קפה 

 מותר לנסוע פנאי מדהים 

  איש יורשו להשתתף בהלוויות בחוץ 30עד 

  איש יורשו להשתתף בחתונות בחוץ 10עד 

o  2שלב: 

  איש, כולל לאולמות כמו בתי קולנוע וגלריות 20יתאפשרו אסיפות של עד 

 יותר חנויות קמעונאיות יורשו לפתוח, תלוי במגזר 

 לתיים מאורגנים יורשו לחדשאירועי ספורט קהי 

 מכוני יופי יכולים להיפתח 

o  3שלב: 

  איש  100תתאפשר כניסה של עד 

 מרבית העובדים יורשו לחזור למקום העבודה 

 נסיעות בינלאומיות ככל הנראה יתחדשו 

 בארים ומועדונים יכולים להיפתח, אך עם מגבלות מסוימות 

o  הפחיתו בצורה מינורית את ההגבלות למרותחלק מהמדינות המאוכלסות ביותר באוסטרליה 

לפתוח מסעדות בהתאם  תתכוננומהתכנסויות קטנות ו תפשרוכבר מאשחלק מהמדינות 

 שלבית.-לתוכנית התלת

o ( להתחיל לבקר אחד את השני, 9/5עיר הבירה קנברה וכן כמה מהמדינות איפשרו בשבת )

 אנשים. 10והתכנסויות בבית ובחוץ, כולל חתונות, של עד 

o  10מותרת אכילה בבתי קפה ומסעדות של עד  11/5בדרום אוסטרליה, החל מיום שני 

 .לקוחות

o  15/5בצפון אוסטרליה, פאבים, בארים ומסעדות צפויים להיפתח ביום שישי. 

o  מדינות ניו סאות' ויילס וויקטוריה, המהוות כמחצית מאוכלוסיית אוסטרליה ובהן כמעט שני

, מתכננות להציג תוכניות להקלת מגבלות עסקיות רק שליש ממקרי התחלואה בקורונה

 בשבוע הבא.

o  בתי אבות רבים ברחבי אוסטרליה החלו לאפשר ביקורים מוגבלים בסופ"ש האחרון. חלקם

דרשו בדיקת חום והוכחת קבלת חיסון נגד שפעת, לפני שהתירו כניסת מבקרים. על 

 מטר. 1/5המבקרים לשמור על ריחוק חברתי של 

o  במערב אוסטרליה ובדרום אוסטרליה נפתחו בשבוע שעבר.בתי הספר 

o  ,תלמידי גן, כיתה א', עבור  11/5צפויה פתיחת בית הספר ביום שני במדינת קווינסלנד

 .וכיתות י"א וי"ב

o  קבוצת הבנקאות של אוסטרליה וניו זילנד )הבנק הרביעי בגודלו באוסטרליה(, מתכוננת

 מאנשיה יהיו במשרד בכל עת. 35%- לחזרה מדורגת לעבודה, כאשר לא יותר מ

  :בבריטניה 

o מערכת התרעה באנגליה בכדי לעקוב אחר נגף הקורונה  10/5-הממשלה מתכננת להשיק ב

 5ירוקה ורמה  1רמות כאשר רמה  5ולהציג מפת דרכים להקלה במגבלות.במערכת יהיו 

 אדומה, בדומה למערכת התרעת טרור.

o יום לנוסעים המגיעים למדינה. 14של  כמו כן, הממשלה מתכננת לדרוש בידוד 

 ( ( אפשרו לחלק מהעסקים )כולל 9/5תאילנד, נמצאת תחת "מצב חירום" עד סוף מאי. בשבת

 סלונים לחיות מחמד, מסעדות ופארקים( להיפתח תחת כללי הריחוק החברתי.

  15/6האיחוד האירופי מעודד את חברותיו לשמוח את גבולות המדינות סגורים עד. 
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  מקרי  7,200עד סוף מאי, זאת בעקבות מעל  10/5מיום ראשון יום,  20-למתחילה סגר  –כוויית

 מקרי מוות. 50-תחלואה בקורונה וכ

  יפן, האריכה את מצב החירום עד סוף מאי. בעקבות הכרזה זו, דיסנילנד יפן שהתכונן לפתיחה

 מחודשת, יישאר סגור.

  10/7צרפת האריכה את מצב החירום עד. 

 20ועל צעירים מתחת לגיל  65ואסר על מבוגרים מעל גיל  21/3-הסגר התחיל ב –רקיה טו 

הורשו  65יום, אזרחים מבוגרים מעל גיל  49, בפעם הראשונה מזה 10/5-לצאת מהבית. ב

בזמן שיש סגר כללי בו רק  15:00-ל 11:00לצאת החוצה. המבוגרים הורשו לצאת בין השעות 

 את החוצה.לעובדים חיוניים מותר לצ

11/5/2020 

 ,החלה במספר הקלות על העוצר היומי, חוזרת בה מהן, לאור חוסר השמירה של ש לבנון

האזרחים על ההנחיות לריחוק חברתי ושמירה על הבטיחות. תושבים רבים התקהלו ולא חבשו 

בבוקר למחרת.  5:00עד  19:00מסכות. העוצר היומי הוקדם בשעתיים ויחל כל ערב בשעה 

המדינה מאיימת כי אם האזרחים לא ישמרו על כללי הריחוק החברתי וימשיכו להתקהל ולא 

ציבוריות והפרטיות, המוסדות, החברות יחבשו מסכות, יהיה סגר כללי בו כל המחלקות ה

והחנויות ייסגרו כולן חוץ משירותי הביטחון והבריאות. כמו כן לתושבים יהיה אסור כלל לצאת 

 החוצה.

 מסלולים  15-ת ב, עם רכבו12/5-רות הסגר, תנועת הרכבות תחזור באופן חלקי בבהודו, למ

 לאחר מכן נסיעות במסלולים אחרים יהיו על בסיס זמינות. נבחרים. 

o למרכזי הטיפול  קרונות 20,000-תינתן עדיפות לCOVID-19 רכבות מדי יום  300עד יצאו ו

 להביא הביתה מהגרי עבודה ברחבי הארץ.

o  יורשו  -אחר הצהריים  12/5-באותם ניתן לרכוש  -רק נוסעים עם כרטיסים מאושרים תקפים

 .להיכנס לתחנות הרכבת

o ללא בעת היציאה. רק נוסעים  בדיקהולעבור  מסכההיה חובה על הנוסעים לחבוש ת

 יורשו לעלות לרכבות. תסמינים

 24/7-צרפת האריכה את מצב החירום הבריאותי עד ה. 

 :סין 

o דיסנילנד נפתח למבקרים. שיעור המבקרים הוא כשליש משיעור המבקרים לפני  ,בשנגחאי

  הקורונה.

המקום שומר על תנאי הבטיחות והריחוק החברתי: המבקרים עוברים בדיקת חום בכניסה 

ונדרשים לחבוש מסכה. אין תהלוכות, הצגות או זיקוקים. עמידה בתור במרחק אחד מהשני, 

 קנים יש כסאות שנשארים ריקים.המרחק מסומן. במת

o  .בבייג'ינג מתחילים להשתמש בצמידים חכמים לניטור חום אצל התלמידים שחזרו ללימודים

הצמידים שולחים התראה כאשר הם מזהים כי לעונד הצמיד יש חום. המורים יכולים לקרוא 

 את תוצאות המדידה דרך אפליקציה בסמארטפון המתחברת לצמיד בבלוטות'.

וגיה זו משתמשים כבר לניטור תלמידי תיכון הנמצאים בשנתם האחרונה ללימודים בטכנול

 מחוזות של בייג'ינג. 5-ותלמידי חטיבת ביניים ב

 באוסטרליה: 

o .החופים כעת פתוחים לאימון 

o בתי הספר נפתחו ביום שני בצורה הדרגתית. ,בסידני 

o ר במסעדות.מספרים קטנים של משפחה וחברים מורשים לבקר אלו את אלו ולבק 

o  אנשים  10אנשים בין בתים ומפגשים של עד  5מדינת ויקטוריה מאפשרת ביקורים של עד

 בחוץ.

o הממשל השלבים של  3תוכנית סידני( מאמצת את בה נמצאת ויילס )המדינה  'ניו סאות

 לחזורוכל תכיצד המדינה כולה  ( שהציג10/5שלבים )שמוזכרת בעדכון מאתמול  הפדרלי

 רגילים כמעט לגמרי כבר בחודש יולי. חייםל

 צפויות הקלות נוספות: 15/5ביום חמישי  – בניו זילנד 

o  10לקוחות לכל היותר, כאשר הזמנות מוגבלות לקבוצות של  100במסעדות יוכלו להיות . 

o  חנויות, קניונים, בתי קולנוע ומרחבים ציבוריים אחרים יוכלו להיפתח מחדש, תוך אכיפת

 החברתי.  דרישות הריחוק
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o  איש יתאפשרו.  10ביקורים ביתיים של עד 

o 18/5-בתי הספר אמורים לחזור לשיעורים הרגילים החל מה. 

o 21/5-ברים ייפתחו ב. 

o  לא יתפרצו התפרצויות בלוח הזמנים.זאת אם 

  אוסטרליה וניו זילנד מתכננות "בועת נסיעה" ביניהן, בעקבות הצלחתן הדומה בשליטה על

יום בידוד  14-ר מעבר בין שתי המדינות, אך הנוסעים עדיין יידרשו להמגפה. הבועה תאפש

 לאחר המעבר בין המדינות.

 גרמניה:  

o וכל התלמידים יחזרו ללימודים בהדרגהפתחה את בתי הספר ,: 

 2-הכיתות יפוצלו ל. 

 .המסדרונות יהיו בכיוון אחד 

 .המורים חובשים מסכות 

  והדלתות נשארות פתחות לאוורור.התלמידים צריכים להתלבש חם כי החלונות 

  התלמידים המבוגרים יותר חוזרים ללימודים ראשונים כיוון שהם יותר מסוגלים לשמור

 כל כללי הריחוק החברתי וחבישת מסכה.

o 0-בעקבות ההקלה בהגבלות בגרמניה, הR 1.13-עלה ל. 

 בריטניה: 

o  יום, מחריגה  14למשך אשר הוציאה הנחיה כי אנשים המגיעים מחוץ אליה צריכים בידוד

 נוסעים המגיעים מצרפת הנכנסים למדינה מהצורך לבידוד.

o .כמו כן, הם  נוסעים באנדרגראונד מתבקשים לחבוש מסכה ולשטוף את ידיהם לפני הנסיעה

 מתבקשים להימנע מנסיעות בשעות השיא.

 :יוון 

o 4/5-פתחה חלק מהחנויות והשירותים ב. 

o 18/5-וב 11/5-תחו בפנוספים יי םעסקי. 

o עם פתיחת עסקים נוספים כולל מסעדות ובתי מלון החל 18/5-צעדי הקלה נוספים יוכרזו ב ,

 .1/6-מה

o האזרחים נדרשים לחבוש מסכות בתחבורה ציבורית, בתי חולים ובחנויות. 

o .קיים איסור לנסיעות מעבר לאזור המגורים המוגדר 

o ספרד, הולנד וגרמניה אסורות. ,יהנסיעות מחוץ למדינות האיחוד האירופי + נסיעות לאיטל 

o  יום. 14נוסעים המגיעים ליוון נדרשים לבידוד למשך 

o .ראש ממשלת יוון אמר כי המדינה מתכננת להיפתח לתיירות בסתיו 

  :פוארטו ריקו 

o 4/5-החלה בצעדי הקלה ראשונים ב. 

o  25/5-18/5אם צעדי ההקלה הראשונים יתבררו כטובים, מסעדות יורשו להיפתח בין. 

o בבוקר. 5:00בערב עד  21:00-העוצר חל כל יום החל מ .25.5צפוי להימשך עד  עוצרה 

o יום. 14-המגיעים למדינה נדרשים להיבדק לסימטומים וכן להיכנס לבידוד ל 

o .פארקים וחופים נשארו סגורים 

 :איסלנד 

o  איסלנד נשארה יחסית פתוחה בימי הקורונה. יושמו הנחיות הריחוק החברתי ושמירה על

מטר, אך עסקים רבים ובתי הספר היסודיים נשאר פתוחים, כמו כן התושבים  2חק של מר

 היו רשאים לצאת החוצה.

o תיכונים אוניברסיטאות נפתחו 4/5-החל מה. 

o  איש בסוף  100איש, בציפייה לאישור התכנסויות של עד  50מאושרות התכנסויות של עד

 חודש מאי.

o אושרה כניסה של אזרחי האיחוד האירופי, בריטניה , נאסרה כניסה למדינה, אך 20/3-מאז ה

 .European Free Trade Association-וה

o יום. 14, נוסעים המגיעים למדינה נדרשים לבידוד למשך 20/4-החל מה 

  מתחילה בהקלות: –צרפת 

o  11/5מרבית החנויות ייפתחו מחדש ביום שני  

o לה מחמירים באזורים אדומים.צרפת תתחלק לאזורים אדומים וירוקים, כאשר אמצעי ההגב 
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o  לבית הספר, כאשר שיעורים  11/5תלמידי בתי הספר היסודיים בכל הארץ יחזרו ביום שני

 תלמידים. 15-מוגבלים ל

o  ממשלת צרפת הזהירה כי ניתן להחזיר מגבלות קפדניות אם אנשים לא יכבדו את כללי

 הריחוק החברתי.

12/5/2020 

 טורקיה : 

o  כחלק מהאמצעים להתמודדות עם המגפה. 19/5-ועד ל 16/5-מה ימים 4תחיל עוצר למשך ,

 מקרי תמותה מקורונה. 3,850-מקרי תחלואה וכ 140,000-כ דווח על בטורקיה

o  ומטה יוקל לאיטו ויאפשר לקבוצות גיל מסוימות לצאת  20ומעלה וגילי  65העוצר לגילי

 החוצה בימים מסוימים.

o המחוזות האחרים נשארו סגרוים לכניסה  15-ר במחוזות, כאש 9-הגבלות הנסיעה הוקלו ב

 ויציאה לא חיוניות.

  בצרפת, חובה כעת לחבוש מסכה בזמן הנסיעה במטרו, ועסקים יצטרכו לתת לעובדיהם אישור

 המסביר מדוע הם נוסעים במטרו בשעות העומס. 

 קנדה: 

o  ,החזרה ללימודים היא  ( חזרו ללימודים ילדים מגיל גן ועד לכיתה ו'.11/5ביום שני )בקוויבק

 וולונטרית ואין חיוב לשלוח את הילדים חזרה לבית הספר.

o  במונטריאול בתי הספר יישארו סגורים וכך גם רוב העסקים לפחות לעוד שבועיים, בעקבות

 רמת תחלואה גבוהה בעיר.

o .בשאר המחוזות, כולל אונטריו, רוב בתי הספר נשארו סגורים 

 התוכנית עוררה ביקורת בטענות שה שלבים לחזרה לשגרהבריטניה, חשפה תוכנית בת שלו .

 :שהיא עמומה ומבלבלת

o  (, אנשים יורשו לעזוב את הבית לבילוי ופנאי בחוץ עם בני 13/5: החל מיום רביעי )1שלב

ביתם, ויחידים יכולים להיפגש עם אדם אחר מחוץ למשק הבית. אנשים באנגליה יוכלו גם 

לנסוע למרחבים פתוחים בחוץ ללא קשר למרחק. עובדים שאינם יכולים לעבוד מהבית 

לץ לא לנסוע בתחבורה מומ –צריכים לנסוע לעבודה אם מקום העבודה שלהם פתוח 

 ציבורית.

o  בריטניה תאפשר לעסקים "קמעונאיים שאינם חיוניים" לפתוח מחדש 1/6-: החל מה2שלב ,

ריכים מבתי הספר צ כמו כן, חלק. הריחוק החברתיאם יהיה בטוח להם לעקוב אחר הנחיות 

 .1/6-החל מהנוספים ילדים להתכונן להתחיל לפתוח ל

o  תחלואהשפיע על שיעור ההגבלות תקלה הראשונית ב: בהתאם לאופן שבו הה3שלב 

 .4/7-ה לא לפניאך בבריטניה, ממשלת בריטניה עשויה לאפשר ליותר עסקים לפתוח ביולי, 

 מקרים ליום לכ 3,000-, בה חלה ירידה במספר המקרים החדשים מאז אפריל מיותר מאיראן-

-של יותר מ –ה במספר המקרים מקרים ביום, מדווחת כי בימים האחרונים חלה שוב עליי 1,000

מהמספר הנמוך שהיה בתחילת החודש, בעיקר כתוצאה מעלייה בשיעורי ההדבקה במחוז  50%

כולל הגבלות נסיעה קוזסטאן. בעקבות העלייה בהדבקה, איראן החזירה חלק מהגבלות הסגר 

 .במחוז קוזסטאן

 :סין 

o  הדבקה, היו בשבוע האחרון  מקרי 0בווהאן, בה החלה התפרצות הנגיף ולאחרונה חגגו שם

התושבים  11,000,000בעקבות כך הזמינה העיר בדיקות לכל  מקרי הדבקה חדשים. 6

 .הימים הבאים 10, שיתבצעו במהלך שלה

o מקרים חדשים המקושרים לאישה אחת שעדיין לא  15נצפו  ,צפון סיןמחוז ג'ילין שבבשולן שב

 .להתפרצות ברור מתי ואיך נדבקה. העיר הוגדרה כ"סיכון גבוה"

 דנמרק: 

o  הדרוש בריחוק הבטוח רשויות הבריאות הדניות שינו היום את הנחיותיהן לגבי המרחק

 החברתי משני מטרים למטר אחד.

o  הממשלה מקימה סוכנות ממשלתית חדשה שתתכונן למגפות עתידיות או לגל נוסף של נגיף

הקורונה. סוכנות זו תהיה חלק ממשרד המשפטים ולא תהיה סוכנות בריאות. הסוכנות צפויה 

 COVID-19להיות פעילה כבר בחודש אוגוסט בזמן להתמודדות עם גל פוטנציאלי נוסף של 
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ת תהיה אחראית על אספקה ואחסון של ציוד מגן מספיק, מתקני או מגיפה עתידית. הסוכנו

 .הפרטי לציבורי וכו'מגזר הפה, שיתוף פעולה בין ות, תשתיות הקשורות למגבדיקה ובדיק

13/5/2020 

  גבלות על נוסעים המגיעים לפי ממשלת איסלנד, המדינה תתחיל להסיר את המ –איסלנד

ממקצועות מסוימים )כמו מדענים, יוצרי סרטים  היא שאנשיםהכוונה  .15/6-למדינה החל מה

יום. אנשים אלו יוכלו להגיש בקשה  14ואתלטים( יידרשו ל"בידוד מותאם" ולא לבידוד הרגיל של 

להחריג אותם מהצורך לבידוד "הרגיל" אם הם יוכלו להבטיח נהלי בטיחות בסביבת העבודה 

 .שלהם

  ול המשותפים עם ארה"ב, בזמן מחפשת דרך לחזק אחר המעקב במעברי הגב –קנדה

שהמדינות מתדיינות על מתי ואיך לפתוח מחדש את הגבול לנסיעות לא חיוניות. ההסכם לסגירת 

, ולא רור אם יוארך. ממשלת קנדה 21/5מעברי הגבול לנסיעו לא חיוניות נמצא בתוקף עד 

 ריה רפואית.בוחנת ניהול שאלוני מעקב, יישומוני מעקב אחר קשרים, בדיקות חום והיסטו

  גנים ציבוריים ופארקים בפריז יישארו סגורים למרות בקשת ראש העיר לפתיחתם. פריז  –צרפת

מוגדרת כאזור "אדום" בו יש תחלואה רבה בקורונה. אזורים "ירוקים" יכלו לפתוח פארקים וגנים 

 . 11/5-ציבוריים כבר ב

  ברים, מסעדותך היום יפתחו את מצב החירום. בהמש 13/5הסירה ביום רביעי  –ניו זילנד ,

תיאטראות ומוזיאונים. בתי הספר ייפתחו, נסיעה בין אזורים תתאפשר ויהיה מותר להתקהל עד 

 .מטרים 2של  אנשים אך עם שמירה על ריחוק חברתי 10

 לפתיחה המדורגת יהיו שני שלבים. 15/5גרמניה ייפתח בהדרגה ביום שישי -גבול אוסטריה .

ונוסעים קבועים לעבודה. בשלב השני תהיה תהיה עבור נוסעים יומיים  בשלב הראשון הפתיחה

 , תוך התחשבות במספר מקרי התחלואה בקורונה באותה עת.15/6-פתיחה מלאה של הגבול ב

 בגרמניה: 

o 0-לאחר שלושה ימים בהם הR  0-ה ,1היה מעלR 1-ירד שוב מתחת ל. 

o  15/6-מהאיחוד האירופי בבמדינה מקווים לפתיחה לא מוגבלת של הגבול לנוסעים. 

 .בתאילנד דווח כי לראשונה לא היו מקרי קורונה חדשים מאז חודש ינואר 

  בעקבות מקרי ההדבקה במחוז ג'ילין שבסין, ממשל המחוז מהדק את הסגר. תנועת הרכבות

. כמו כן, התקהלויות ופגישות אסורות, 13/5בבוקר ביום רביעי  6:00מושעית החל מהשעה 

 בילוי נסגרו.ומקומות 

 10,000מבחינת מספר מקרי תחלואה בקורונה ויש מעל  3-ברוסיה, הנמצאת במקום ה 

 מתים ביום, הכריז הנשיא פוטין על הקלה במגבלות. 100-מאובחנים וכ

 100-כ – בלבנון הוחלט להטיל עוצר מלא בעקבות עלייה במקרי התחלואה בימים האחרונים 

בבוקר. כיום יש  18/5-בערב עד ל 13/5-העוצר יתחיל ב הימים האחרונים. 4-מקרים חדשים ב

 מקרי מוות מנגיף הקורונה. 26-מקרים מאומתים ו 870במדינה 

  ימים דווח על מקרה הדבקה מקומי, דבר המעורר דאגה בעיר. 22בהונג קונג, לראשונה מזה 

14/5/2020 

 18/5-בלגיה תפתח ב: 

o .חלק מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים 

o .מוזיאונים, תחת תנאים מסוימים 

o  וטרם נקבע מועד לפתיחת מסעדות וברים.11/7אירועי ספורט בבלגיה מושעים עד , 

  לצאת החוצה לראשונה מאז החל הסגר בתחילת  13/5-הורשו ב 14ילדים מתחת לגיל  –טורקיה

 .15:00-ל 11:00שעות בין  4אפריל. הילדים הורשו לשהות בחוץ במשך 

 15/7-עד ל "נסיעות לא חיוניות לכל המדינותנגד עצה "ה את השוודיה מרחיב. 

 למשך ימי החגים שבסוף 23/5-ערב הסעודית הכריזה על עוצר בכל המדינה שיתחיל ב ,

 דאן.הרמ

 .סין, תגדיל את כמות הבדיקות לקורונה בכל המדינה, מחשש להתפרצויות נוספות 

  מחוזות  6שלה. טוקיו, אוסקה ועוד  המחוזות 47מתוך  39-הסירה את מצב החירום ב –יפן

 .21/5-יישארו תחת מצב החירום, והערכת נוספת לגביהם תיעשה ב

  1,500-מקרי קורונה ובכל יום מדווח על למעלה מ 40,000-ל למעלה מעמקסיקו, בה דווח 

נבדקים חדשים, מכריזה על תוכנית לפתיחה מחודשת. הממשלה תחוקק תוכנית וולונטרית בת 

 .18/5ים לפתיחה איטית של הכלכלה החל מיום שני שלושה שלב
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17/5/2020 

  הכריזה על חיסול  –סלובניהCOVID-19  במדינה, ועוברת לשלב בו "צריך להיזהר מהתפרצות

 שנייה". בעקבות זאת, הוכרזו הקלות במגבלות:

o  ימים לנוסעים המגיעים ממדינות אירופה. עדיין, נוסעים  7הוסרה הדרישה לבידוד למשך

 יום. 14המגיעים ממדינות אחרות יידרשו לבידוד למשך 

o 25/5-. ילדים נוספים יחזרו ללימודים ב18/5-הרבה מהילדים יחזרו ללימודים ב. 

o 18/5-רוב החנויות והשירותים ייפתחו ב. 

o אנשים, אך הממשלה מתכננת לשנות הגבלה זו  5-כרגע אסורה התקהלות של יותר מ

 איש. 50ולאפשר התקהלות של עד 

  בתי הספר בבריטניה צפויים להיפתח בחודש הבא. מתוכנן כי רק ילדי גן, כיתה א' וכיתה ו' יחזרו

 ימשיכו לרדת. COVID-19-ללמוד, בכיתות קטנות, זאת אם מקרי התחלואה ב

 בריטניה:ו בצפון אירלנד מתחילה בהקלות על הסגר, לאחר חלק מההקלות עליהן הכריז 

o  להיפתח בשמירה על ריחוק חברתי.גינות ומתקנים למחזור יוכלו 

o .תותר עריכת טקסי נישואים לחולים סופניים 

 לעבור ל גם )רפובליקת( אירלנד מתכוננת-Phase I  18/5-בהדרגתיות הקלות הכולל: 

o  האזרחים עדיין נקראים להישאר בבית, אך יורשו לפגוש חברים או משפחה בחוץ בקבוצות

 אנשים. 4של עד 

o  לעבודה אם אינם יכולים לעבוד מהבית.האזרחים יורשו לצאת 

o  קיומטר מהבית. 5יתאפשרו אימונים בחוץ במרחק של עד 

o בוש מסכה בעת נסיעה בתחבורה ציבורית עמוסה וכאשר הם האזרחים מתבקשים לח

 נמצאים באזורים ציבוריים סגורים כמו חנויות.

o נת המצב הבאה מטרת המדינה לעלות שלב ואפשר הקלות נוספות כל שלושה שבועות. בחי

 .5/6-תהיה ב

  הונג קונג, מקאו וגואנגדונג בוחנות יצירת "בועת תנועה" שתאפשר לתושביהן לעבור ביניהן ללא

 צורך בבידוד.

 מקומות אלו פתוחים כבר  המדינהגינות וחנויות. )ברוב  18/5-בבודפשט שבהונגריה, ייפתחו ב

 כשבועיים.(

 :נורווגיה 

o 20/8-הגבלות הנסיעה יישארו עד ה. 

o .האזרחים מעודדים לתכנן חופשה בנורווגיה 

o  האזרחים יכולים לנסוע לכל מקום במדינה כל עוד הם נוסעים בצורה ש"תמנע את הפצת

הימנעות מנסיעה בזמן שחולים או צריכים להישאר בבידוד, שמירה על היגיינה  –המחלה" 

 יתם(.טובה ושמירת מרחק של לפחות מטר אחד מאנשים אחרים )שאינם גרים א

 :פקיסטן 

o 16/5-מאפשרת טיסות פנימיות החל מה. 

o 31/5-תאפשר טיסות בינלאומיות החל מה. 

 רמניה: ג 

o 0-הR 0.75-ירד ל. 

o יום מנוסעים המגיעים מאירופה, בריטניה והאזור  14תכננת לבטל דרישה לבידוד למשך מ

 יום. 14ללא דרכון של שנגן. נוסעים המגיעים ממדינות אחרות יידרשו לבידוד של 

 30/6-תאילנד אוסרת על טיסות בינלאומיות עד ה. 

  בשעה  24/5מצריים תטיל עוצר על התושבים בזמן עיד אל פיטר. העוצר יתחיל ביום ראשון

 החופים והפארקים יהיו סגורים. ,. כל החנויות, הקניונים28.5וימשך עד יום שישי  17:00

 בכל האזורים והערים.5/27-עד ל 23.5-הסעודית תטיל גם היא עוצר בעיד אל פיטר מה בער , 

18/5/2020 

 28/5-סקוטלנד כנראה תתחיל בהקלות על הסגר ב. 

 בהנחיות החדשות יש יותר כוח למחוזות  .31.5-הודו האריכה את הסגר במדינה לפחות עד ה

 להחלטה לגבי ההקלות: 

o סים באזורים בהם אין תחלואה מותרת בהתאם להסכמים בין תנועת רכבי נוסעים ואוטובו

 המחוזות האלו. 
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o מותרת רק פעילות חיונית ויש מעקב אינטנסיבי אחר מגעים.  באזורים אדומים וכתומים 

o  .מעודדים אנשים לעבוד מהבית 

o  תמשיך להיות אסורה חוץ מאשר לפעילויות  7:00-ל 19:00הגבלת התנועה ליחידים בין

 חיוניות.

o למידה מרחוק. אך המדינה מעודדת קיום בתי ספר וקולג'ים יישארו סגורים 

o  טיסה פנימית או בינלאומית אסורה באופן כללי, ומותרת במקרים מיוחדים באישור משרד

 הבריאות.

o .נסיעות ברכבת אסורות. קולנוע, קניונים ומכוני כושר יישארו סגורים 

o  אסורות. –ספורט, דת ותרבות חברתיות, פוליטיות,  –כל ההתכנסויות 

 יוון:  

o  4החופים נפתחו לציבור. הציבור נדרש לשמור על ריחוק חברתי. בין שמשיה לשמשיה יש 

 מטר מרובע. 1,000-אנשים ל 40מטרים, ועד 

o אתרים היסטוריים.  200-את האקרופוליס למבקרים. כמו כן נפתחו יותר מ 18/5-פתחו ב

אירועי אומנות.  15/7-מוזיאונים וב 15/6-אוויר הפתוח, בקולנועים ב 1.6-בהמשך, ייפתחו ב

מטר בין  1/5שמירה של –עם אמצעי בטיחות  20:00עד  8:00-האתרים יהיו פתוחים מ

אנשים ומשמירה על מספר מקסימום של מבקרים בכל אתר. כמו כן, ישנם חוקים לשמירה 

 המלצה. בגדר ם הםחבישת מסכה ושימוש במחטאי ידיי באתרים אלו, אךעל הניקיון 

 ( את מצב החירום שהחל ב18.5צ'כיה, הסירה היום )-אך חלק מההגבלות עדיין נשארות:12/3 , 

o .חובת חבישת מסיכה כשנמצאים בחוץ 

o .אכילה בפנים המסעדות עדיין אסורה 

o  איש אסורות. 100התקהלויות של מעל 

o  על הגבולות עדיין קיימות.ההגבלות 

19/5/2020 

  שלא למטרת עסקים יישלחו חזרה לארצם. כל החלטה  מדינהוסעים המגיעים לנ –נורווגיה

במדינה לגבי הגבלות נסיעה תלויות בהתפתחויות של התפרצות הקורונה במדינה והחששות 

 מייבוא של מקרים חדשים.

  מקרי תמותה מנגיף הקורונה: 15-מקרי הדבקה וכ 34,000-במדינה יש כ –קטאר 

o 30/5-ת את כל החנויות ומשעה את כל פעיליות המסחר עד להמדינה סוגר 19/5-החל מ .

 בתי מרקחת, שווקים, שירותי הסעדה ומסעדות בעלות משלוחים ימשיכו לפעול.

o  אנשים ברכב, חוץ ממוניות ואמבולנסים. 2מותרת נסיעה של עד 

o ( להתקין אפליקציה לקבלת עדכונים על קורונה15/5כל התושבים מחויבים החל מיום שישי ). 

  :טורקיה 

o  26/5-23/5עוצר במהלך העיד אל פיטר. 

o 5תפילות קהילתיות מתוך  2, חלק מהמסגדים העומדים בתנאי המדינה יוכלו לערוך 29/5-ב 

 התפילות היומיות.

o .בשבוע שעבר נפתחו חנויות, קניונים ומספרות 

o  לצאת החוצה עדיין בתוקף.  20ותושבים מתחת לגיל  65האיסור על תושבים מעל גיל

 .החדש תהליך הנורמליזציהמלאנשים אלו תותר היציאה החוצה בימים מסוימים כחלק 

o  הסתיימה ושנת הלימודים החשה תחל בספטמבר. 2020-2019הוכרז כי שנת הלימודים 

o 15.6-גני ילדים ופעוטונים ייפתחו ב. 

 19/5-מועדוני הפרמייר ליג ייפתחו לאימונים בקבוצות קטנות ב –ליה אנג. 

 מקרי תמותה, החלה בהקלות על  190מקרי הדבקה ומעל  6,175-, בה דווח על כניגריהב

. המדינה מתקשה לאכוף את ההגבלות באזורים בהם לא 4/5-ההגבלות בחלק מהאזורים ב

אזורים בהם יש שיעור הדבקה  9-"מדויק" בהסירו את ההגבלות. הממשלה מתכננת לעשות סגר 

אף על פי כן, המדינה תמשיך בתוכנית ההקלות על הריחוק החברתי, אך השלב הראשון  גבוה.

 יתארך בכשבועיים.

  בה יש התפרצות קורונה, מקשיחים את הסגר. רק אדם אחד מכל (בסין)במחוז ג'ילין בעיר שולן ,

 לעריכת קניות חיוניות. כל יציאה תוגבל לשעתיים.חה יורשה לצאת החוצה פעם ביומיים משפ

 ( חברת התעופה האוסטרלית קנטאסQantas פרסמה הנחיות לנוסעיה כהכנה להקלה על )

 הגבלות הנסיעה:
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o אין ובשער ההמראה.-יסופקו מחטאי ידיים בצ'קאין יתבצע ללא מגע, ו-, הצ'ק12/6-החל מה 

o המלצה  בגדר ת המסכה אינה חובה אלאבזמן העלייה במטוס הנוסעים יקבלו מסכה. חביש

 בלבד.

o .הנוסעים יעלו למטוס וירדו ממנו בשרשרת, למניעת התקהלות 

o .כמו כן, הנוסעים יקבלו מגבונים לחיטוי ידיים לשימוש בזמן הטיסה 

 כאמצעי למניעת התפשטות  2021ספינות תיירים עד סוף  נאסרה כניסתאיי סיישל בCOVID-

19. 

 יה, צ'כיה וסלובקיה הודיעו כי יפתחו את גבולותיהן בהדרגה ברגע שמצב גרמניה, פולין, הונגר

 הקורונה בתחומן יאפשר.

 בתי ספר נסגרו השבוע לאחר  70בתי ספר.  40,000-בצרפת, פתחו מחדש בשבוע שעבר כ

 נמצאים באותה עיר.שנסגרו בתי הספר  70מתוך  25עלייה במקרי ההדבקה. 

20/5/2020 

  דאן המדינה . מאז תחילת הרמ28/5-עד ל 24/5-הבעיד אל פיטר מ תטיל עוצר מלא –עירק

 .5:00-ל 17:00הקלה את תנאי העוצר באופן חלקי, והוא חל כל יום בין השעות 

 4/6-אנשים עד ל 8-הונג קונג האריכה את האיסור על התקהלות של יותר מ. 

  כל הלימודים יהיו אוןבאוניברסיטת קיימברידג'  2021-2020בשנת הלימודים הקרובה  –אנגליה-

 ליין.

  ליין -אוניברסיטת מקגיל במונטריאול ומוסדות נוספים יעבירו את רוב השיעורים און –קנדה

 בסמסטר הסתיו.

 ולאחריו המדינה 31/5-מקרי קורונה, מאריכה את הסגר עד ל 17,000-קולומביה, בה יש כ ,

סגורים עד סוף חודש יוני. מסעדות, תתחיל להקל בהגבלות. גבולות המדינה והתחבורה יישארו 

 ברים ובתי ספר יישארו סגורים עד אוגוסט.

  באוקראינה שוקלים להקדים את ההקלות על הסגר שקיים במדינה, כולל ההגבלות שיש על

התחבורה הציבורית בעקבות מגמת הירידה בשיעור ההדבקות. הממשלה תדון לגבי חידוש 

מקרים מאומתים  19,230דווח על  במדינה .22/5שישי  התחבורה ציבורית והפרברית החל מיום

 מקרי מוות מנגיף הקורונה. 565-כעל ו

  4/6מושל ג'קרטה שבאינדונזיה האריך את ההגבלות על העיר עד. 

  למרות שאיראן החזירה לאחרונה חלק מהגבלות הסגר, המדינה תאפשר פתיחה של מסגדים

 בעיד אל פיטר. 

  25/5ימיות לפעילות ביום שני תחזיר את הטיסות הפנ –הודו. 

  28/5-במחדש תאפשר לבתי תפילה להיפתח  –שווייץ. 

21/5/2020 

 והריחוק  בסין, חבישת מסכה בחוץ כבר אינה חובה באזורים בהם יש סיכון נמוך להדבקה

החברתי נשמר בהם כראוי. אנשים עדיין חייבים לחבוש מסכה כשנמצאים במקומות סגורים או 

 צפופים.

  הבריאות והתעופה של האיחוד האירופי פרסמו סדרת הנחיות חדשה לטיסות, והמליצו על גופי

שימוש במסכות ועל היגיינת ידיים מוקפדת ותכופה בטיסות על מנת להבטיח את בטיחותם של 

 הנוסעים ואנשי התעופה במהלך מגפת הקורונה.

ממליצות גם על  ECDC-( והEASAבנוסף, הסוכנות לבטיחות תעופה של האיחוד האירופי )

 יישום ריחוק חברתי בכל הזדמנות אפשרית.

 15/6-יוון מוכנה לפתוח את המדינה לתיירים ממדינות מסוימות כבר ב: 

o .בתאריך זה יחודשו טיסות בינלאומית, אך רק לנמל התעופה הבינלאומי באתונה 

o מדינות רק תיירים ממדינות בהם שיעור ההדבקה נמוך יוכלו להיכנס למדינה. רשימת ה

זורים נורדיים צוינו פריסין, גרמניה, מדינות בבלקן ואתגובש בהמשך, אך ישראל, ק

 כדוגמאות.

o לאחר הערכת השלב הראשון, כל שדות התעופה יהיו פתוחים לתיירים מכל המדינות, 1/7-ב ,

 עם כמה החרגות לגבי מדינות עם שיעורי הדבקה גבוהים.

o  המבקרים לא יידרשו לבצע בדיקת קורונה לפני הכניסה למדינה והם לא יצטרכו להיות

קורונה לאחר  מטיילים ולערוך להם בדיקת זכותה לדגוםבהסגר. עם זאת, יוון שומרת על 

 הגעתם.
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 במיוחד כאשר בקנדה, אחת הרופאות המובילות ממליצה לחבוש מסכה כאשר יוצאים מהבית ,

 .חוק חברתילא ניתן לשמור על רי

 מדינות במהלך חודש יוני. 31-טורקיה תאפשר פתיחה משולבת של תיירות רפואית מ 

 יגיטל לחזור לפעילות.אומנויות, ספורט ודסקטורי האנגליה תקים כוח משימה אשר יעזור ל 

  תוך שמירה על תנאי הריחוק החברתי. 6/6-מתכננת לפתוח את החופים ב –פורטוגל 

  חברת התעופהQatar Airlines  מתכננת אמצעים להגנה על עובדיה ונוסעיה: אנשי הצוות ילבשו

 חליפות מגן מעל מדיהם, ירכיבו משקפי בטיחות וכן יעטו כפפות ומסכות במהלך הטיסות.

 ם ויש ביתנים לחיטוי הנוסעים בנמל התעופה הלאומי בהונג קונג בודקים טמפרטורה לנוסעי

 ובגדיהם לפני העלייה למטוס.

  בבנגקוק יש רובוטים לאכיפת ריחוק חברתי.בקניון 

 :בבריטניה 

o  .אפליקציה לנייד עבור מעקב ואיתור חולים בבריטניה צפויה לצאת בשבועות הקרובים

אנשים שגויסו כדי לעקוב אחר קשריפ פרטנים עם אנשים  24,000האפליקציה תכלול 

 המפתחים תסמינים.

o דינה בתחילת חודש יוני.המדינה שוקלת להציב מגבלות על כניסות מחוץ למ 

o  בנמל התעופה הית'רו הותקנה מערכת סריקה המשתמשת במצלמות שבודקות את החום

 לאנשים הרבים המגיעים לשדה התעופה.

 עם חוקים חדשים: בין 15/6-חברת התעופה איזיג'ט תחדש את מספר קטן של טיסות ב ,

כמו  הקרקע יחויבו לחבוש מסכה.החוקים: כל הנוסעים, אנשי הצוות במטוס וכן אנשי הצוות על 

 כן, לא יוגש אוכל לנוסעים.

 ניו זילנד: 

o  18/5תלמידים חזרו לבית הספר ביום שני. 

o ימים כדי להחיות את התיירות הפנימית במדינה  4-עלתה הצעה לקצר את שבוע העבודה ל

כדי ואת הכלכלה. כמו כן, מעודדים את המעסיקים לאפשר עבודה מרחוק ולעבוד יותר שעות 

 לקצר את ימי העבודה.

  הקלות:של ה 2את שלב מתחילה ומאיצה את הפתיחה מחדש  –דנמרק 

o פעילויות תרבותיות כמו מוזיאונים, תיאטראות, אולמות קולנוע וגני חיות, שהיו אמורים  פתחה

 .8/6-לפתוח מחדש ב

o  בדנמרק יקלו על הגבלות הגבול כדי לאפשר לזרים שבבעלותם בית קיץ  25/5החל מיום שני

 לבקר, כמו גם זרים עם בן זוג או קרוב משפחה דני.

o  יורשו תלמידי התיכון לחזור לבית הספר. חללים אחרים כמו פארקי  27/5ביום רביעי

 שעשועים, מרכזי חינוך למבוגרים ושיעורי פנאי שונים ייפתחו גם הם מחדש.

o כמו מועדוני לילה  –בוה בפתיחה מחודשת, אזורים שנחשבים לסיכון ג ןכדי להקטין את הסיכו

 יישארו סגורים. –ובריכות 

  ות בקבעירדן, תטיל עוצר לאומי למשך שלושה ימים בגלל עלייה בשיעור ההדבקה שחלה

 בחצות. 24/5בחצות ויסתיים ביום ראשון  21/5 העוצר יתחיל ביום חמישי ההקלה בהגבלות.

  ,שוודיה, בה לא היה סגר והמשיכו בשגרת חיים בה בתי הספר, המסעדות והברים פתוחים

מהאוכלוסיה  7.3%-נמצא כי לכ עד סוף אפריל.בדקה כמה חיסון עדר פוטנציאלי הושג עד 

 נוגדנים נגד קורונה.בדם טוקהולם יש שב

24/5/2020 

  שגרת קורונה", קצב  –לשגרה בזמן שמדינות רבות ברחבי העולם מנסות לחזור לאט לאט"

התחלואה העולמי הואץ בימים האחרונים בעקבות התפשטות בלתי נשלטת של הנגיף בארצות 

 מספר הנדבקים ההתפרצות גם תופסת תאוצה באפריקה. דרום אמריקה, ברוסיה ובהודו.

בברזיל, איש.  344,000-מיליון ומספר המתים הרשמי עומד על כ 5.5-מתקרב ל ףבנגי העולמי

 נדבקים, ומתים כאלף איש. 20,000-ל 16,000בה הנשיא מזלזל בנגיף, מאובחנים מדי יום בין 

  בפרו, בה התפרצות נגיף הקורונה )כמו בשאר מדינות דרום אמריקה( לא נמצאת בשליטה, יוכרז

 .30/6-ויוטל סגר עד ה 25/5-"מצב חירום לאומי" החל מה

 לאנשים לשתף באופן זמני את "מצב  שיאפשרת דיגיטלי" אסטוניה בוחנת מתן "פספורט חסינו

סמארטפון, אם כי לא ברור כיצד ייקבע ב הם עם צד שלישי באמצעות אפליקציההחיסון" של

וסיימו את תקופת  סטטוס זה. צ'ילה מתכננת מתן אישור "ללא וירוס" לאנשים שהחלימו מקורונה
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. זאת, למרות ההמלצות של דרכון חסינות הבידוד, אך האישורים לא צפויים לשמש לאותה מטרה

. מתן אישורים כאלו הוא בעייתי הן מבחינה אתית והן מבחינה פרקטית, כיוון WHO-נגד של ה

שמעט מאוד ידוע לגבי משך החיסוניות שיש לאנשים שהחלימו מנגיף הקורונה, וכמות הבדיקות 

 .הסרולוגיות הדרושות לתוכנית כזו היא עצומה

 :אוסטרליה 

o תוכנית להחזרת התיירות בחלקים ממדינת ויקטוריה. סקי יאופשר החל מה 24/5-מה בפרס-

מהתפוסה ומתכוננים להרבה הגבלות  50%-. אך חלק מאתרי הסקי מתכננים לפעול ב22/6

 שיחולו עליהם.

o חודשים את איסור כניסת ספינות תיירות לתחומה. 3-מאריכה ב 

 " בועת הנסיעה" אשר תאפשר נסיעה ביניהן כבר אוסטרליה וניו זילנד מתכננות ליישם את

 בחודש אוגוסט.

  סין שוקלת "בועת נסיעה" עם הונג קונג, טאיוואן, ודרום קוריאה. ישראל נמצאת בדיונים עם יוון

וקפריסין ליצירת "בועת תנועה" ביניהן. בועות נסיעה אלו יסירו מנוסעים הגרים בבבועה זו את 

 יום. 14הצורך לשהות בבידוד במשך 

  הגרים בריטניה וצרפת אף הן הסכימו על "בועת נסיעה" ביניהן. בועה נסיעה זו תסיר מנוסעים

 יום. 14את הצורך לשהות בבידוד במשך  בבועה זו

 בבריטניה: 

o יום. המגיעים יידרשו  14כל הנוסעים המגיעים לתחומה יידרשו לבידוד במשך  8/6-החל מה

-נסו באשר יפרו את הבידוד ייקה ישהו. אלו לספק בנמל התעופה פרטי קשר וכתובת ב

 פאונד. צפוי כי עובדים מסויימים יוחרגו מבקשה זו, אך לא פורט אילו עובדים. 1,000

o מהבדיקות הסרולוגיות שבוצעו בבריטניה נמצאו עם נוגדנים לנגיף הקורונה. בלונדון  5%-כ

 מהבדיקות הסרולוגיות יש נוגדנים לקורונה. 17%-נמצא כי בכ

 בתי התפילה לא נסגרו במהלך המשבר, 24/5-בצרפת אישרו קיום של טקסים דתיים החל מה .

 אך היו הגבלות על קיום חגיגות דתיות.

  את מצב החירום בשלושה מחוזות: אוסאקה, קיוטו והיוגו. 21/5הרימה ביום חמישי  –יפן 

והוקאידו. הממשלה תתכנס מצב החירום נשאר בחמישה אזורים שנפגעו קשה ביותר, כולל טוקיו 

 . להחלטה אם להסיר את הצו באותם מקומות.25/5ביום שני 

  מתושבי מוסקבה יש נוגדנים לקורונה בדם. 12.5%-מוערך כי לכ –ברוסיה 

25/5/2020 

  לסגור כן . על המסעדות לשמור על כללי הריחוק החברתי ו15/5-פתחה מסעדות ב –אוסטריה

 .23:00את המסעדה בשעה 

 ניהבבריט:  

o יום. נהגי משאיות,  14כל הנוסעים המגיעים לתחומה יידרשו לבידוד במשך  8/6-החל מה

 עובדי חווה עונתיים ועובדי רפואה פטורים מדרישה זו.

o 1/6-בתי הספר יתחילו להיפתח ב. 

o ו' בבתי הספר היסודיים.-בשלב הראשון יחזרו ללימודים כיתותא ו 

o וכיתות י"ב כדי שיוכלו להתכונן לבחינות לשנה הבאה.צפויים לחזור כיתות '  15/6-החל ב 

o  כוללות:שלבתי הספר יסופקו הנחיות לפתיחה בטוחה 

 .צמצום גודל הכיתות 

 .הפסקות וזמני ארוחת צהריים מדורגות, כמו גם הגעה לבית הספר ויציאה ממנו 

 .הגדלת תדירות הניקוי 

 .צמצום השימוש בפריטים משותפים 

 .ניצול שטח חיצוני 

 יום. נוסעים  14תדרוש מהמגיעים מבריטניה להיכנס לבידוד למשך  8/6-צרפת, החל מה

 .25/5-יום בידוד כבר החל מה 14-המגיעים מספרד נדרשים להיכנס ל

  בצורה מלאה את בתי הספר בניו סאות' ויילס. בתי הספר  25/5באוסטרליה, פותחים היום

 כינוסים וטיולים.יצטרכו לשמור על זהירות ובטיחות. לא יתקיימו 

 דרום אפריקה:  

o מרבית הסקטורים ייפתחו תחת תקנות חדשות של  .1/6-תפתח את רוב הכלכלה שלה ב

 שלב שלוש, אך תוך הקפדה על אמצעי ריחוק חברתי ובטיחות בריאותית.
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o  .גבולות המדינה יישארו סגורים, רק טיסות מטען יהיו פעילות 

o ,1/6-י"ב יחזרו ללימודים ב-כאשר כיתות ז' בתי הספר יחלו בפתיחה מחודשת בשלבים. 

o .כל האוניברסיטאות הציבוריות צפויות להתחיל בהוראה מרחוק 

o משיך יאפשר צריכה ביתית, אך האיסור על סיגריות י איסור האלכוהול הקשור בנגיף קורונה

 .זהשלב ב

  7/6-מקרי קורונה מאומתים, מאריכה את הסגר עד ה 12,000ארגנטינה, בה יש מעל. 

  את הטיסות הפנימיות. רק נוסעים אסימפטומטיים יורשו לטוס והם 25/5החזירה היום  –הודו .

אין אונליין -יהיו חייבים לחבוש מסכה ולשאת ברשותם מחטא ידיים. הנוסעים יצטרכו לעשות צ'ק

וצריכים לבוא לשדה התעופה שעתיים לפני ההמראה. כמו כן, הם יצטרכו למלא טפסי הצהרה 

 את האפליקציה הממשלתית לאיתור מגעים. ולהוריד

 את  22/6-את רמת הכוננות, ותשקול לא יאוחר מה 8/6-בניו זילנד, הממשלה תבחן שוב ב

משמעותה שלא יהיו הגבלות על נסיעה  1. רמה 1לרמת כוננות  2המעבר מרמת כוננות 

 פתח. בתחבורה הציבורית או התכנסויות, וכל בתי הספר ומקומות העבודה יוכלו להי

  את מצב החירום בכל המדינה. (25/5ערב )תסיים ה –יפן 

26/5/2020 

 ה-WHO שיא שני"מזהיר מ" (second peak  ולא בהכרח גל שני– second wave של )

-COVID-תחלואה בקורונה, ומציין כי העולם נמצא בעיצומו של הגל הראשון, כיוון שהתחלואה ב

ממשיכה לעלות. כמו כן, הארגון מזהיר כי השיא או הגל השני עלול לבוא בעונת השפעת, כך  19

שעל המדינות )גם אלו שהתמודדו בהצלחה עם הנגיף( להמשיך להיות ערניות ולאתר מהר מקרי 

 תחלואה.

 מקרים מאומתים של תחלואה בנגיף הקורונה, יסיימו  120-ברשות הפלסטינית, בה יש יותר מ

את הסגר בשטחיה שנמשך כחודשיים. חנויות, מפעלים מסחריים ותעשייתיים  26/5שלישי ביום 

 ובתי תפילה. במקרה שיראו התפתחות מקרים חדשים, יחזרו את כל ההגבלות הקודמות.

  ותעבור לעוצר 30/5-מקרי קורונה, תסיים את העוצר המלא במדינה ב 22,000כוויית, בה מעל ,

 חלקי.

 :בריטניה 

 1/6-ץ יוכלו להיפתח בשווקי חו. 

 יפתחו את כל החנויות הלא חיוניות. עסקים אלו יוכלו לפתוח לאחר שיסיימו  15/6-החל מה

 .COVID-19הערכת סיכונים וינקטו בצעדים הדרושים לבטיחות נגד 

  החל מיום רביעי  23:00-ל 6:00תאפשר תנועה ופעילות עסקית בין בה יש עוצר ארצי,  –דובאי

27/5. 

  רשימת 27/5-מדינות החל מה 111-למרחיבה את רשימת המקומות האסורים לנסיעה  –יפן .

המקומות אוסרת על אזרחים זרים ששהו במדינות אלו, להיכנס ליפן. אזרחי יפן עדיין מורשים 

 יום. 14להיכנס למדינה, אם כי הם יצטרכו לעבור בדיקות רפואיות ובידוד עצמי במשך 

 ימים. המדינה  9-מיליון בדיקות קורונה ב 6/5מיליון תושבים, ביצעה  11, בה יש )סין( ווהאן

מהתושבים בעיר, לאחר שלפני כשבועיים זוהו  80%-דגימות מיותר מ 23/5-ל 15/5-אספה בין ה

 תושבים כחולי קורונה. 6

  הסירה את חלק ההגבלות על הגבול. ההקלות חלות רק על תושבי קבע במדינות  –דנמרק

גרמניה, שוודיה, נורווגיה ופינלנד, ומאפשרות לבני זוג ובני משפחה  –נמרק שכנות של ד

 להיפגש. על הנפגשים לחתום על הצהרה.

27/5/2020 

 :ניו זילנד ממשיכה בהקלות 

o איש כולל אירועים פרטיים וציבוריים כמו גם  100יאופשרו התכנסויות של עד  29/5-החל מה

 בבתי עסק.

o  הממשלה מפתחת עםSport New Zealand  ארגון ממשלתי המקדם ספורט ופעילות(

 גופנית במדינה( הנחיות שיאפשרו חידוש הספורט בפריסה ארצית.

o .התוכנית להחזרת הטיסות בין ניו זילנד לאוסטרליה תוצג בתחילת יוני 

 :יפן 

o  מצב החירום הוסר והמדינה תנקוט בגישה מדורגת להקלת מגבלות הריחוק החברתי

 חברתית והכלכלית כדי להפחית את הסיכון להתפרצות. ולחידוש הפעילות ה
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o  תעריך מחדש את ההגבלות הקיימות על בסיס אזורי אחת למספר שבועות בכדי לקבוע האם

 ניתן להקל על הגבלות נוספות. 

o  מעקב אחר מגעים והתראה על בשבועות הקרובים באמצעות אפליקציית סמארטפון תיישם

 .חשיפה פרטנית

  אנשים או שני משקי בית  10. עד 28/6-את הגבלות הריחוק החברתי עד ל מאריכה –גרמניה

 יורשו להיפגש במקומות ציבוריים.

  ( בתי קולנוע, מכוני כושר ומרכזי בילוי )חנויות(.27/5תפתח היום ) –דובאי 

 תתאפשר פתיחת חנויות שאינן חנויות מזון, וחלק 1/6-רוסיה, תתחיל בהקלה על ההגבלות ב .

 כמו מכבסות, ניקוי יבש וחנויות תיקונים יחזרו לפעול. מהשירותים

  :ערב הסעודית 

o  יוסרו חלק מאמצעי העוצר בהדרגה ויאופשרו טיסות פנימיות, אך מכוני 28/5-מההחל ,

 כושר, בתי קולנוע ומכוני יופי יישארו סגורים.

o פה . ההקלה אינה תק31/5-תאפשר תפילות במסגדים, כולל תפילות יום שישי, החל מה

 למקומות הקדושים במכה.

31/5/2020 

 מקרי תמותה. 370,000מיליון נדבקים בקורונה ומעל  6.2-, בעולם כ31/5-נכון ל 

  איש. בהמשך החודש יוחלט האם לאפשר  300תאפשר אירועים עם עד  6/6-החל מה –שוויץ

  איש. 1,000אירועים של עד 

 אנגליה: 

o 6/17-הפרמייר ליג צפויה לחזור לשחק ב. 

o תקל בהגבלות: 1/6-החל מ 

  עד שישה אנשים יורשו להיפגש בגנים ובשטחי חוץ פרטיים אחרים בתנאי ששומרים על

 כללי הריחוק החברתי.

 .אנשים ממשקי בית שונים לא צריכים להיפגש בתוך בתים 

 גן, גני ילדים וכיתות -בתי ספר ייפתחו מחדש ליותר ילדים הכוללים פעוטונים, כיתות

 ספר יסודיים. מסוימות בבתי

 .שווקים בחוץ וגם חדרי תצוגה לרכבים יכולים להיפתח 

 כאשר חנויות לא חיוניות יוכלו להיפתח. 15/6-צפויות הקלות נוספות החל מה 

 .תאפשר לאזרחים "פגיעים" )=זקנים ובעלי מחלות רקע( לצאת החוצה 

  29/5-החל מ –סקוטלנד : 

o אנשים ויש לשמור על  8-צה לא יהיו יותר ממשקי בית יכולים להיפגש, אך בקבו 2-אנשים מ

 ריחוק חברתי ולא לשתף חפצים.

o .חודש ספורט ללא מגע 

o מיילים למטרות  5-מותר השיזוף בפארקים, אך הממשלה מציעה להימנע מנסיעה של יותר מ

 פנאי או בילוי.

o תית מרכזי גנים, מפעלי מזון ותחבורה ייפתחו מחדש, וכך גם ענף הבנייה, מרכזי פסולת בי

 ומחזור.

o 11/8-המורים יורשו להיכנס לבתי הספר ולהתחיל בהכנות לפתיחת בתי הספר ב. 

o 3/6-שירותי הטיפול בילדים ופעוטונים ייפתחו ב. 

  מסירה את הסגר, אף על פי שבמדינה הצליחו רק להאט את ההדבקה, אך לא הצליחו  –הודו

 מהגרי עבודה בכפרים בצפון הודו."לשטח את העקומה". כמו כן, כעת ישנה התפרצות בקרב 

 המדינה מתירה כעת לבתי תפילה, מסעדות, מלונות וקניונים להיפתח מחדש.

  יוכלו להיפתח מכוני יופי ומכוני כושר. כמו כן,  1/6-אישרה לאחרונה לפתוח מסעדות. ב –תאילנד

על  שוקי קמעות בודהיסטיים בהם סוחרים בקמעות קטנים יוכלו גם הם להיפתח בשמירה

 הריחוק החברתי.

  רוב החנויות נפתחות מחדש לאחר ההקלה על ההגבלות. –קנדה 

  1/6-תתחיל בהקלות ב –טורקיה: 

o נרגילה יישארו סגורים.-מסעדות ובתי קפה יורשו להיפתח מחדש, אך ברים ובתי קפה 

o  הגבלת נסיעות האוסרת על כניסה ויציאות ממטרופולינים גדולים כולל איסטנבול, אנקרה

 יזמיר תוסר.וא
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o .חופים, פארקים ומוזיאונים ייפתחו עם אמצעי ריחוק חברתי והיגיינה 

o .עובדי ציבור יחזרו לעבוד 

o  בלילה. 12קונצרטים באוויר הפתוח יתאפשרו על פי המקום, אך רק עד 

o  תוקן גם כחלק מהפתיחה המחודשת: 20ומתחת לגיל  65העוצר האוסר על אנשים מעל גיל , 

 את בימי ראשון. הקשישים יורשו לצ 

 והם יורשו לצאת החוצה בימי רביעי ושישי.  18-גיל העוצר לנוער הורד ל 

 אך בשל העוצר מבוסס הגיל עדיין לא 1/6-תינוקיות ומעונות יום יורשו להיפתח מחדש ב ,

 ברור כיצד יינתנו היתרים לילדים לנסוע למתקנים אלה.

 7/6-וכנסיות ב 5/6-ירדן תפתח מסגדים ב. 

 צרפת: 

o אנשים. התפוסה  10תותר התקהלות של עד  .2/6-תאפשר פתיחה של חופים ואגמים ב

 איש.  5,000-בחוץ תוגבל ל

o .אתרי ספורט ותרבות יוכלו להיפתח 

o .מסעדות וברים יוכלו להיפתח עם הגבלות 

o באופן כללי, המגיעים לצרפת לא יידרשו 15/6-תפתח את הגבולות האירופאים הפנימיים ב .

הם כן יידרשו  –אזרחי צרפת בידוד ל במדינה ממנה מגיעים לצרפת דורשתם לבידוד, אך א

 לבידוד.

o 6/7-תפתח את מוזיאון הלובר ב. 

 בצורה הדרגתית את העיר, למרות רמות  1/6-בסאו פאולו שבברזיל, מתכננים לפתוח ב

העסקים יצטרכו להגיש לעירייה תוכנית בריאות  .COVID-19-התחלואה והתמותה הגבוהות מ

היגיינה לפתיחה. בין העסקים שיוכלו להגיש תוכנית לפתיחה: משרדים, חנויות, סוחרי מכוניות, ו

 סוכניות נדלן וקניונים. בתי אוכל וחדרי כושר אינם כלולים ברשימה.

 עסקים שאינם חיוניים יוכלו להיפתח.1/6-בפיליפינים, יחלו הקלות בסגר בעיר הבירה מנילה ב . 

 :ברלין 

o 1.5מכוני כושר ופאבים. הלקוחות בפאב ישבו ליד שולחנות במרחק של  מתירה פתיחה של 

 מטר. מועדוני לילה נשארו סגורים.

o 500יוגבלו עד  16/6-איש. החל מה 200, אירועים באוויר הפתוח יוגבלו עד 2/6-החל מה 

 .30.6-איש ב 1,000איש, ועד 

 תתחיל ב – יפן-Phase II דה, מכוני כושר, תיאטראות, . בשלב זה בתי ספר, מרכזי למי1/6-ב

 .22:00-לסגור ב מיועצות סעדות עדייןממרכזי מסחר לא חיוניים אחרים ייפתחו. קניונים ו

  חבישת מסכה בציבור היא כעת חובה. –פקיסטן 

  ימי סגירה. במהלך ימי  10-ימי פתיחה ו 5מכריזה על תוכנית לפתיחה חלקית של  –ונצואלה

 אוכל יבצעו עבודות חיוניות.הסגר שירותי הבריאות ואספקת 
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 :מדינותהמצב בתמונת 
 :ארה"ב

21/4/2020 

 את  ש, והיא המדינה בה ימקרי תמותה 42,500-מקרי הדבקה בקורונה וכ 793,000-בארה"ב כ

 ההתפרצות הגדולה ביותר של המחלה.

  המדינות דווחו על מקרי תחלואה בקורונה. 50כל 

  מקרי  19,000-מקרי הדבקה וכ 252,000מעל  – יורק ניוההתפרצות הגדולה ביותר היא במדינת

 תמותה.

 כ ג'רזי : ניויורק( )אך לא ברמה של ההתפרצות בניו מדינות אחרות עם התפרצויות גדולות(-

-)כ, מישיגן (34,000-)כ , קליפורניה(34,000-)כ , פנסילבניה(40,000-)כ , מסצ'וסטס(89,000

 .(31,500-כ ואילינוי( 32,000

  יורק חלק גדול מנפגעי  אורלינס. בניו יורק וניו ניו –בהן יש מוקדי התפרצות גדולים הערים

 הווירוס הם חברי הקהילה היהודית.

 הודיע משרד הבריאות האמריקאי כי המאגר הלאומי האסטרטגי של 9/4-קיים מחסור בציוד: ב ,

 ארצות הברית אזל כמעט לחלוטין מציוד רפואי וציוד מגן. 

 רז מצב חירום בכל חמישים המדינות, לראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית. , הוכ13/4-ב 

 רוב המושלים פרסמו הנחיה לתושבים להישאר בבתים.14/4-נכון ל , 

 דרום קליפורניה, ג'ורג'יה וטנסי מתכננות לאפשר פתיחת עסקים מסוימיםדווח כי  21/4-ב. 

23/4/2020 

  ,שני  26/2-. לאחר מכן התגלה כי כבר ב29/2-במקרה המוות הראשון הרשמי דווח בסיאטל

קורונה הגיעו אליה מוקדם  גילו בארה"ב שהמקרים הראשונים של 22/4-אנשים מתו. ב

. משמעות הדבר 17/2-וב 6/2-כי התגלו שני מקרי מוות מקורונה ב ווח בקליפורניהמשחשבו: ד

 .כבר בחודש ינואר לארה"בהיא שהמקרים הראשונים של קורונה הגיעו 

26/4/2020 

 מהם נמצאו עם נוגדנים  21%-יורק, נמצא כי לכ תושבים בעיר ניו 1,300-כשל אקראית  בסקירה

שנבדקו(  3,000)מתוך יורק  מהתושבים במדינת ניו 14%-ל-לווירוס הקורונה. בסקירה זו נמצא כ

ם, יבהנחה שמספרים אלו אמינ יש נוגדנים לווירוס. זאת מבלי שאנשים אלה ידעו כלל שנדבקו.

מיליון  1.7-אם מספרים אלו מתורגמים לשיעורי ההיארעות האמיתיים של הווירוס, יותר מ

הרבה מעבר למספר  –יורק נדבקו בווירוס  במדינת ניומיליון  2.6-יורק ויותר מ מתושבי העיר ניו

 .(250,000-)של כ המקרים הרשמי המדווח

 ל( דווח על ירידה בישעור ההתחסנות נגד מחלות ילדים בשבוע בישראשדווח )כמו  גם בארה"ב

, 50%-ירידה של כ – MMR)לפני התפרצות הקורונה(:  16/2לעומת השבוע של  5/4-של ה

DTap – 42%-ירידה של כ. 

  למרות התנגדות נשיא ארה"ב, מומחי בריאות ומספר ראשי ערים במדינה,  –במדינת ג'ורג'יה

ם, חדרי כושר, באולינג ומכוני קעקועים נפתחו מחדש ביום שישי בהוראת מספרות, סלוני ציפורניי

(. המהלך נבחן מקרוב שכן 27/4המושל. שירותי הסעדה במסעדות יורשו לפתוח ביום שני )

 מדינות שלהם.במושלים אחרים שוקלים צעדים עתידיים 

30/4/2020 

  מתים 60,000-מהחולים בקורונה, עם יותר  1,000,000ארה"ב עברה את. 

  מסעדות, בתי קולנוע וקניונים, עם הגבלה ספריות, , ייפתחו חנויות, 1/5החל מיום שישי  –טקסס

 של מספר אנשים לכניסה.

  החל מהשבוע הבא ייפתחו מפעלי ייצור ומשרדים. –הסרת הגבלות יותר מתונה  –אוהיו 

 לא מסרו המדינות , אך 30/4 – אריזונה ונבאדה עדיין נמצאות תחת הגבלות, שתוקפן יפוג היום

 מידע לגבי התוכניות שלהן להמשך ההגבלות או הסרתן.

  ,תתחיל בהקלות הדרגתיות על 30/4 –ת תחת הגבלות, שתוקפן יפוג היום נמצאפלורידה .

 : , חוץ מאזורים בהם יש התפרצות גדולה. בשלב הראשוןהסגר

o  מהקיבולת שלהן.  25%( מסעדות וחנויות עם 4/5)ייפתחו ביום שני 

o  .תתאפשר ישיבה במסעדות עם שמירה של ריחוק חברתי 

o .יישארו סגורים: בתי קולנוע, ברים, מכוני כושר ושירותים אישיים כמו מספרות 
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 .הקונגרס הכריז כי הסנאט יחזור לפעילות בשבוע הקרוב למרות הסגר בוושינגטון 

 ה-CDC ממספר המתים הרשמי. 9,000-מעריך כי מספר המתים בארה"ב גדול יותר ב 

  18/5-הרחיבה את הגבלת ההתקהלויות וסגירת עסקים שאינם נחוצים עד ל –מסצ'וסטס. 

  אלבמה, החליפה את צו הסגרStay at Home  בצוSafer at Home אשר יאפשר לעסקים ,

 להיפתח.

  לבצע בדיקה לגילוי קורונה, ללא קשר להימצאות עיר ה יכעת מותר לכל תושב –בלוס אנג'לס

 תסמינים. עדיפות תמשיך להינתן לעובדי מערכת הבריאות.

  ,על מנת להקל על העומס בבתי חוליםCMS  הוציאו הנחיות קריטיות המאפשרות למחלקות

חירום עצמאיות מורשות ועצמאיות בקולורדו, דלאוור, רוד איילנד וטקסס להעניק טיפול זמני 

. פעולה זו של ממשל טראמפ התפרצותכדי להתמודד עם כל  Medicaid-ו Medicareלחולי 

טפל במהירות וביעילות מגדילה את יכולת בית החולים כדי להבטיח שמדינות אלה יוכלו ל

 באזרחיהן הפגיעים ביותר.

  כדי לאפשר פתיחה מחודשת של מערכות  הנחיות מורחבותנציגי הבית הלבן מסיימים לגבש

ומחנות יום, קהילות דתיות, מעסיקים עם עובדים פגיעים, מסעדות  לטיפול בילדים, בתי ספר

 וברים, ומנהלי תחבורה ציבורית.

3/5/2020 

  כלל צו " הלא היהבאות במדינותStay at Home ,מאז התפרץ וירוס הקורונה: ארקנזס "

 ה, איווה, נברסקה, יוטה וויומינג.טאוקלהומה, דרום דקוטה, צפון דקו

  במדינות הבאות צו"Stay at homeולא חודש: קולורדו, ג'ורג'יה, מיסיסיפי,  30/4-" פג ב

 איידהו, אינדיאנה, מיין וטקסס.מונטנה, טנסי, אלבמה, 

 בתנאי שישמרו על כללי הריחוק החברתי:  24/4-במדינות הבאות הורשו עסקים להיפתח ב 

o  ,מכוניג'ורג'יה: אפשרה לחדרי כושר, חנויות לקעקועים, מספרות, מספרות לשיער וציפורניים 

 , באולינג, מסעדות ובתי הקולנוע לפתוח את דלתותיהם.)ספא( עיסוי

o .אוקלהומה: אפשרה למספרות ושירותי טיפוח לחיות מחמד להיפתח מחדש 

o  מחדש.אלסקה: אפשרה למסעדות וחנויות קמעונאיות להיפתח 

o  מספר מדינות כולל קולורדו, מיסיסיפי, מונטנה, דרום קרוליינה, אלבמה וטנסי אפשרו לחנויות

 קמעונאיות ועסקים בתחום טיפוח אישי, כמו סלונים ומספרות, לפתוח מחדש. 

 1/5-ב: 

o  טקסס אפשרה לפתוח חנויות קמעונאיות, מסעדות, אולמות קולנוע, קניונים, מוזיאונים

 אחוז. 25ה של וספריות, במכס

o  ומקומות  תפילהאוקלהומה פתחה מחדש מחדש מסעדות, אולמות קולנוע, חדרי כושר, בתי

 ספורט. 

o  דרום קרוליינה ופלורידה החלו לפתוח מחדש את החופים הציבוריים. כמו כן, פלורידה

 .4/5-אחוזים ב 25תאפשר לחלק מהעסקים לפתוח בהיקף של 

 המדינות הבאות האריכו את צו ה-"Stay at Home אף האריכו אותו " עד לתחילת מאי וחלקן

 :יותר לזמן ממושך

o צפויות להאריך את הצווים(. הן)אם כי  4/5-העד  האריכו את הצו מינסוטהו ניו המפשייר 

o 8/5-פנסילבניה ורוד איילנד האריכו את הצו עד ה. 

o 10/5-דרום קרוליינה האריכה עד ה. 

o  ,15/5לואיזיאנה וושינגטון האריכו עד דלאוור, ניו יורק, ורמונט. 

o  18/5מסצ'וסטס עד. 

o  20/5קונטיקט עד. 

o  סוף חודש מאי, אולם מגרשי גולף וכמה הוראתה עד לבשבוע שעבר, אילינוי האריכה את

  .1/5-בקפדניות  ריחוק חברתירשו לפתוח תחת דרישות הופארקים ציבוריים 

o  עם זאת, עסקים נבחרים, כולל חנויות 15/5הוארך עד  הצובאופן דומה, מישיגן הודיעה כי ;

 . לחזור לעסקים בשבוע כבר השבועלתיקוני אופניים, משתלות צמחים ומגרשי גולף, יוכלו 

o אך התיר לחופים להיפתח מחדש לצורך התעמלות. 31/5עד הוארך הצו הוואי ב , 

o 10/6הצו יימשך עד ירג'יניה ווב. 

o  וירג'יניה, מערב שלהן, כולל  הריחוק החברתימדינות מסוימות לא קבעו תאריכי תפוגה בצווי

 אורגון, קנטאקי, קליפורניה ומרילנד. 

https://www.washingtonpost.com/context/white-house-is-reviewing-detailed-guidance-for-gradual-reopening/f263df1b-f48c-4ede-affa-76803d94ff2f/?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200428&instance_id=18051&itid=lk_inline_manual_20&itid=lk_inline_manual_23&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124625382&segment_id=26173&te=1&user_id=361ad641c75f3f1395bd8c9e6b8f048e
https://www.washingtonpost.com/context/white-house-is-reviewing-detailed-guidance-for-gradual-reopening/f263df1b-f48c-4ede-affa-76803d94ff2f/?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200428&instance_id=18051&itid=lk_inline_manual_20&itid=lk_inline_manual_23&nl=coronavirus-briefing&regi_id=124625382&segment_id=26173&te=1&user_id=361ad641c75f3f1395bd8c9e6b8f048e
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o ן לזמכי כל החופים במדינה והפארקים הציבוריים ייסגרו  1/5-בהודיע  , המושלקליפורניהב

 הקרוב.

o מחדש בשני שלבים. )בהתאם  יורק תיאר תוכנית לפתיחת המדינה , מושל ניו26/4-ב

, אף אחד מהשלבים לא יתחיל עד ששיעורי האשפוז ירדו בעקביות במשך CDC-הלהנחיות 

, חלק מהעסקים במתחם המדינה עשויים להיות רשאים לפתוח 15/5-ביום.( אולם,  14

ייקח הדבר  –ולונג איילנד  יורק, מחוז ווסטצ'סטר העיר ניו –אחרים אזורים במחדש, בעוד 

 רוב המקרים דווח בילדים, נוער ומבוגרים צעירים. .יותר זמן

4/5/2020 

 בארה"ב, מתוכנן כי ה-PGA Tour גולף( ו(-NASCAR  יהיו בין הליגות )מרוצי מכוניות(

)בייסבול וסופטבול(  Little League World Series-הראשונות שיחזרו, אך לעומת זאת ה

 .מדינות מרחבי העולם, בוטלה 84הכוללות 

 3  4מתוך ( חברות התעופה הגדולות בארה"בAmerican , Delta , and United Airlines )

, עוד Southwest Airlines –בגודלה  4-. החברה ה1/5-דורשות מנוסעיהן לחבוש מסכה, החל מ

 לא הודיעה לגבי חובת חבישת מסכה.

5/5/2020 

 מדינות  50-יורק טיימס מפרסם עמוד בו הוא מעדכן באופן יומיומי את מצב החזרה לשגרה ב הניו

 See Which States Are Reopening and Which Are Still Shut Downארה"ב: 

 מהמגפה. מתים 75,000-100,000כי יהיו בארה"ב  3/5זה ביום ראשון הנשיא טראמפ ח 

 ( ה4/5לעומת זאת, אתמול )-The Institute for Health Metrics and Evaluation at the 

University of Washington  מתים. 135,000חזה כי בתחילת אוגוסט יהיו 

 ,צו ה בניו מקסיקו-Stay at Home אישרו פתיחה של חנויות, מכוני יופי,  , אך15/5-בתוקף עד ה

, ואין כניסה לעיר או יציאה ממנה. זאת (Gallupפ )גר על העיר גלוספארקים ומגרשי גולף, הטילו 

 בעקבות היותה מוקד התפרצות חמורה של נגיף הקורונה במדינה.

6/5/2020 

  אף על פי שהקורונה עדיין משתוללת בארה"ב, ממשל טראמפ מתכנן לסיים בסוף החודש את

הוקם למלחמה בקורונה, בעקבות "ההתקדמות שהושגה ש (Task Forceכוח המשימה )

, שלא הוגדרה( Advisory Boardתחליף ועדת ייעוץ ) Task Force-בשליטה על המחלה". את ה

 .Phase II-כאשר המדינה תעבור ל

 מקרי מוות מנגיף הקורונה התרחשו בבתי אבות. 4,800-יותר מ 3/5-יורק, עד ה במדינת ניו 

  ד"ר מייקל אוסטרהולם, באוניברסיטת מינסוטה, חקר מחלות מדבקות ומדיניותלמרכז המנהל 

 70%-ל 60%מאזרחי ארה"ב כבר נדבקו בקורונה, וכי צפוי שבין  15%-ל 5%מעריך כי בין 

 .בנגיף עד שתהיה האטהמהאוכלוסיה תדבק 

7/5/2020 

  רוב מדינות ארה"ב אינן עומדות בהנחיות הבית הלבן לפתיחה מחדש. יותר ממחצית המדינות

החלו לפתוח מחדש את כלכלתן או מתכננות לעשות זאת בקרוב. אך רובן אינן מצליחות לעמוד 

 תיות.בקריטריונים שהומלצו על ידי ממשל טראמפ לחידוש פעילויות עסקיות וחבר

ההנחיות )הבלתי מחייבות( מציעות כי למדינות צריכות להיות "מסלול ירידה" של מקרים 

תחלואה או של אחוז הבדיקות שחוזרות חיוביות. בלמעלה ממחצית המדינות המקלות על 

מגבלות, מספר מקרי התחלואה נוטה כלפי מעלה, תוצאות הבדיקות החיוביות נמצאות במגמת 

 עלייה, או שניהם.

 דינת אריזונה, שהאריכה את צו "מStay at Homeשמקל 4/5-, הוציאה צו מנהלי ב15/5-" עד ל ,

, ולמסעדות 8/5-ומאפשר למספרות לחדש את הפעילות החל מה על חלק מההגבלות במדינה

. עסקים אלו חייבים ליישם את אמצעי הריחוק 11/5-לחדש את שירות הארוחות החל מה

כמו כן, גם עסקים קמעונאיים יוכלו לחזור לפעילות  טיחות אחרים.החברתי שנקבעו וכן אמצעי ב

 .8/5-ב

  במדינת יוטה, גורמי בריאות מקומיים זיהו התפרצויותCOVID-19  הקשורות לשני עסקים

מקרי תחלואה, כולל  68-מקומיים שסירבו לציית למלצות הריחוק החברתי. ההתפרצויות גרמו ל

מהעובדים באחד העסקים. אנשי הבריאות גילו כי העסקים הנחו את העובדים שלא לפעול  48%

-COVIDלפי הנחיות הבידוד לאחר חשיפה למקרה מאושר בעבודה, וחייבו עובדים עם אבחנת 

 עדיין להתייצב בעבודה. בהמשך סגרו את אחד העסקים. השאושר 19

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
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 טראמפ הפך את החלטתו לסיים את עבודת "כוח המשימה" שהוקם לטיפול במשבר הקורונה ,

 .שכוח המשימה ימשיך בפעילותו ודיעוה

10/5/2020 

 33%-כממקרי התחלואה מקורונה בארה"ב היו בבתי אבות, הם מהווים  10%-אף על פי שכ 

 ממקרי התמותה מקורונה בארה"ב.

 חלק מהמחוזות התחילו לפתוח את בתי הספר. חלק מבתי ספר 7/5-במונטנה, ביום חמישי ה ,

ימים שונים לכיתות שונות ומספר מוגבל של תלמידים  –אלו פותחים את בתי הספר בהדרגה 

 שיכולים להיפגש עם המורים באותו זמן.

 ליגת ה-NFL ייפתחו מתקני האימון עבור צוות העובדים, אך לא  15/5-מתכוננת לפתיחה. ב

 לשחקנים. בהמשך ייפתחו המתקנים עבור השחקנים.

 חברת 1/6-החל מה ,Frontier Airlines .מתככנת לבדוק לנוסעיה חום לפני העלייה למטוס 

 חברת התחבורה 11/5-החל מ ,Amtrak מתנה בתחנה תדרוש מנוסעיה לחבוש מסכות בזמן ה

באזורים ובזמן הנסיעה באוטובוסים וברכבות. נוסעים יוכלו להסיר את המסכה בזמן האכילה 

 בן זוג בזמן הישיבה במושבים שלהם., בחדרים פרטיים או בישיבה לבד או עם הייעודייים

 רשות התחבורה בלוס אנג'לס תדרוש מהנוסעים באוטובוסים ורכבות לחבוש 11/5-החל מ ,

ו כן, גם הנוסעים העוברים בנמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס יידרשו לחבוש מסכות. כמ

 מסכה בזמן השהיה במקום.

 "אף על פי שבמדינת מישיגן הוארך צו הStay at Homeעובדי התעשייה )כולל 28/5-" עד ה ,

 .11/5-החל מהכבר תעשיית הרכב( יחזרו לעבודה 

 ות ספרים ופרחים, יוכלו למכור את סחורתם בצד הדרך עם בקליפורניה, מגוון של חנויות כמו חנוי

 טנדרים.

 ( לחלק מהחנויות להיפתח, אך עם הגבלות כמו 8/5פנסילבניה וצפון קרולינה אישרו ביום שישי )

 מספר הקונים בחנות.

  (, אך 9.5ל"טיפול אישי" )כמו מספרות ומכוני יופי( נפתחו בשבת )בנבאדה, מסעות ועסקים

 מעודדים להישאר בבית. כמו כן, ברים וקזינו נשארו סגורים.התושבים 

 3 שהרופאים קוראים להיורק ממחלה  ילדים מתו בניו – multisystem inflammatory 

syndrome – .כרגע  שנראית קשורה לנגיף הקורונה. למחלה תסמינים דומים למחלת קוואסאקי

ה, כולל פמקרים באירו 50ל לפחות ילדים שחלו במחלה, וקיימים דיווחים ע 73מדווח על 

 .בריטניה, צרפת, שוויץ, ספרד ואיטליה

 במדינת מיין מתכננים לפתוח עסקים במחוזות כפריים בהם לא דווח על מקרי הדבקה בקורונה: 

o  חנויות במחוזות אלו יוכלו להיפתח בהתאם לכללי הריחוק החברתי. הגבלה במספר הלקוחות

 ום עקרונות ניקיון מתקדמים ושימוש בתשלום ללא מגע.הנמצאים בחנות באותו זמן, ייש

o בתנאי לשמירה על מרחק בין הסועדים, ניקוי  18/5-מסעדות במחוזות אלו יוכלו להיפתח ב

 וחיטוי תכופים ושמירה על מספר הסועדים במקום. כמו כן, ייפתחו אתרי קמפינג.

 ,נכנס לבידוד עקב מגע עם  ד"ר פאוצ'י, חבר מוביל בצוות המשימה של הקורונה בבית הלבן

גם ד"ר  – של הצוות שנכנס לבידוד 3-חולה קורונה מאומת שהיה בבית הלבן. הוא החבר ה

 נכנסו לבידוד. CDC-ורוברט רדפילד מנהל ה FDA-סטפן האן מנהל ה

11/5/2020 

 בתי אבות שלא יעמדו בהנחיות פרסם הנחיות חובה לבטיחות בבתי אבות מושל מדינת ניו יורק .

 :יאבדו את רישיונם

o למעט ביקורי סוף החיים.יםמוגבל יםהביקור , 

o  ציוד מגן אישי נדרש לצוות כאשר הוא מתקשר עם חוסים שעל פי החשד סובלים מנגיף

 הקורונה או שנבדקו ונמצאו חיוביים לנגיף.

o חוסיםנדרשות מסכות פנים כאשר הצוות מתקשר עם כל ה. 

o שעות ובדיקות אבחון  12כל  חוםקורונה, כולל בדיקות תסמיני נגיף יש לבדוק את כל הצוות ל

 כל שבועיים.

o קורונה חיוביתשעות על בדיקת  24תוך  משפחתםולבני  חוסיםעל המתקנים להודיע לכל ה 

 או מוות.

o  וצוותים במקרה של התפרצות חוסיםעל המתקנים להפריד בין. 

o .על המתקנים להעביר חוסים שהם אינם מסוגלים לטפל בהם 
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12/5/2020 

  עובדים בבית הלבן הנכנסים לאגף המערבי נדרשים כעת לחבוש מסכה. צפוי כי הנשיא טראמפ

 ימשיכו שלא לחבוש מסכה. ,הממעיטים בחשיבות חבישת מסכה ,וסגן הנשיא פנס

 דינת ניו יורק והעיר ניו יורק ממשיכות לדווח על ירידה בשיעורי התחלואה והתמותה מקורונה. מ

 קות שיוצאות חיוביות יורד.גם אחוז הבדי

  מקרים ליום  200-מקצת פחות מ מאיחודש אלבמה מדוות על עלייה בשיעורי התחלואה מתחילת

 מקרים ליום, תוך פחות משבועיים. 300-ליותר מ

  מדווחת על עלייה בשיעורי  25/4-ל 5/4טקסס, דיווחה על שיעור מקרים יציב בתקופה שבין

-" בStay at Home-העלייה החלה עוד לפני שפג תוקף צו ההתחלואה בשבועיים האחרונים. 

30/4. 

  טנסי, שהחלה בפתיחת עסקים בסוף אפריל, מדווחת על עלייה בשיעורי התחלואה בשבוע וחצי

 האחרונים.

  בג'ורג'יה, שהייתה אחת המדינות הראשונות להקל במגבלות, לא חל שינוי ניכר במספר המקרים

מדינות רבות מסתכלות על ג'ורג'יה כמודל בכך שהצליחה לשמור על  היומיים מאז ההקלות.

למרות זאת עדיין מוקדם  .של עסקים רביםלמרות הפתיחה של יחסית מספר מקרי הדבקה יציב 

 להעריך את ההשפעות על בריאות הציבור.

  ם מקרי 25-10-כמשיעור ההדבקה במדינת מיין, בה שיעור ההדבקה היה יציב בסוף אפריל, עלה

 Stay at-. צו ה1/5-מקרים ליום. המדינה אישרה לחלק מהעסקים לפתוח ב 40-20-כליום ל

Home .צפוי להסתיים בסוף מאי 

 בוורמונט חלה ירידה יציבה במספר המקרים וצו ה-Stay at Home .צפוי לפוג בסוף השבוע הזה 

 החלו  1/5-וביות. בבאיווה, חלה ירידה בשיעור המקרים ובשיעור תוצאות הבדיקות היוצאות חי

המחוזות במדינה. המחוזות בהם לא חלו הקלות הם אזורים בהם שיעור  99מתוך  77-בהקלות ב

 התחלואה בקורונה הוא מאוד גבוה.

 22/4-במינוסטה, חלה עלייה בשיעור התחלואה מאז ה. 

  ממספר  3מספר המקרים החדשים היומי הוא פי  –בנברסקה חלה עלייה בשיעורי התחלואה

 רים היומי שדווח בתחילת אפריל.המק

  מאלו שדווחו בתחילת אפריל. 3-2בקנזס, מספר המקרים החדשים היומי עולה במהירות והוא פי 

  .בכמה מדינות ישנה מגמת ירידה במקרי התחלואה, אך הן עדיין לא יישמו הקלות בהגבלות

יל. עבודת הייצור דוגמה לכך היא מישיגן, בה יש ירידה במספר המקרים החדשים מתחילת אפר

 .במדינה חזרה, אך רוב החנויות נשארו תחת הגבלות איסוף או משלוחים

  נגד צווי ה עם נשקלאורך כל התקופה, בחלק מהמדינות )כמו ויסקונסין ואריזונה( ישנן הפגנות-

Stay at Home.ההגבלות והנחיות הריחוק החברתי , 

 פרופורציונאלית מ אמריקאים ילידים )אינדיאניים( מושפעים בצורה לא-COVID-19  ובקהילותיהן

 יש שיעורי הדבקה גבוהים במחלה.

 זאת למרות שרשויות 18/5-חברת טסלה מתכננת לחזור לייצור במפעל בפרמונט, קליפורניה, ב .

 הבריאות בקליפורניה עוד לא נתנו אישור לכך.

 שו לשמור רישום של בוושינגטון, מסעדות אשר ירצו לפתוח את שעריהן לסועדים במקום, יידר

הלקוחות, דרכי יצירת קשר איתם והזמן בו ששהו במסעדה. על המסעדות לשמור מידע זה 

 יום. 30למשך 

  ,בלואיזיאנה, שהייתה אחת מההתפרצויות המוקדמות ביותר בארצות הברית אחרי מרדי גרא

הגבלות( ויאפשרו פתיחה )עם מספר  15/5ביום שישי  Stay at Home-צפויים לבטל את צו ה

 של כנסיות, מכוני שיער וציפורניים, חדרי כושר ובתי קזינו.

 יוסרו ההגבלות על  18/5-בדרום קרוליינה, שם פתחו את המסעדות לאכילה במקום, צפוי כי ב

 חדרי כושר, מכוני ספא ובריכות, לצד מספרות, מכוני ציפורניים ומכוני קעקועים.

  מחודשת, רבים מסתכלים על החוויה של גאורגיה, ככל שמדינות ברחבי הארץ שוקלות פתיחה

אחת המדינות הראשונות המאפשרות למגוון רחב של עסקים להיפתח מחדש. שבועיים לאחר 

אף שמומחים  -שהקלתה גאורגיה את מגבלותיה, מספר המקרים החדשים שם נותר יציב יחסית 

 ור.הזהירו כי עדיין היה מוקדם להעריך את ההשפעות על בריאות הציב
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  ,שצפויה להישאר המדינה במסגרת השלב הראשון בתכנית הפתיחה המחודשת שלבלואיזיאנה ,

אחוז מהתפוסה שלהם. בנוסף, על  25לעלות על  אסור, עסקים לא חיוניים 6/6על כנה עד 

 .לשמור על ריחוק חברתיהעובדים ללבוש מסכות פנים ועל הלקוחות 

  באילינוי, שנמצאת עדיין תחת צוStay at Home ,חיובי לקורונה, ש צוות מטעם השלטון נמצא אי

 מה שהניע את המושל להורות לכל עובדי המשרד לעבוד באופן זמני מהבית. 

  הדבר מסצ'וסטס מתכננת אסטרטגיה של ארבעה שלבים לפתיחת עסקים מחדש, אך מדינת

 נגיף.מהומקרי מוות  תחלואהב יתקדם רק אם תהיה מגמת ירידה מתמשכת

 ,שחלה  14-שוקלים להתחיל לצלם את כל הנכנסים למדינה כדי לאכוף את חובת בידוד ל בהוואי

 על כל הנכנסים לתחומה.

13/5/2020 

  מומחי הבריאות בארה"ב מזהירים מפני פתיחה מחודשת מוקדמת מדי, ומסבירים כי עוד לא

, המדינות לא אף על פי כן הגיעו לשלב ההכלה של נגיף הקורונה, בניגוד לטענת הנשיא טראמפ.

 שומעות לאזהרותיהם. 

  מקרי מוות מהנגיף. 147,000לתמותה מנגיף הקורונה עודכנה חוזה כעת התחזית 

 ה-CDC שמופיעה המסוכנת תסמונת הדלקת הרב מערכתית ל לשים לברופאים פרסם אזהרה ל

 . COVID-19-נראית כקשורה לתחלואה באצל ילדים ו

 תוקף צו ה-CDC  האוסר שייט בספינות הפועלות במי הטריטוריאליים של ארה"ב )מתוקף

 Carnival. חברת 24/7-עליהן( אמור לפוג ב COVID-19העדויות על התפשטות מהירה של 

Cruise Line 1/8-הודיעה כי בכוונתה לחדש את השירותים בנתיבי שיוט נבחרים ב. 

  2020עונת ( של ליגת הבייסבול הגדולתMLBתתחיל ) .בחודש יולי 

 ה-California State University הקמפוסים  23-הודיעה כי כל השיעורים לסמסטר הסתיו ב

 שלה יבוטלו, כאשר הלימודים יתקיימו כמעט אך ורק באופן מקוון.

  המדינה יישמה מערכת לסיווג לפי מחוז.בפנסילבניה יש הקלות בהנחיות הריחוק החברתי 

COVID-19 ך נתונים אפידמיולוגיים זמינים, והמחוזות יתקדמו ברמת המדינה, על סמ

בקטגוריות אלה ככל שהמצב ישתפר. המחוזות הוזהרו כי ממשל מקומי שיקל מוקדם את צעדי 

הפדרלי שהופץ על ידי המדינה, וכי  COVID-19 הריחוק החברתי עלול להסתכן באובדן מימון

 רישיון הביטוח או המשקאות שלהם.את עסקים שנפתחים מחדש לפני לוח הזמנים עלולים לאבד 

  בדרום דקוטה הורשו בתי הקזינו לפתוח מחדש, ועל פי הדיווחים אישור זה גרר המונים. על פי

מהתפוסה שלהם. בתי הקזינו חייבו  90%-85%קזינו פעלו בשיעור של הבתי חלק מדיווח אחד, 

מוגבלים לשני שחקנים, וכמה את הלקוחות לעטות מגני פנים או מסכות, שולחנות משחק היו 

מכונות מזל היו מושבתות כדי לשמור על ריחוק חברתי. הלקוחות אמורים לשמור על ריחוק 

 מטרים. בפועל, לא כולם צייתו להנחיות. 2חברתי בן 

  ,אזורים רפואיים" של המדינה עמדו בקריטריונים שנקבעו למעבר לשלב  4מתוך  3באילינוי"

חיוביות  20%האזור הנותר הוא שיקגו, והוא עדיין לא עמד ברף של השלישי של ההחלמה. 

 2יום על מנת לעבור משלב  14(, שנדרש להישאר מתחת לכך במשך 22.3%למבחן )כיום 

, ולכן האזור שנותר יכול 29/5לא יתחיל בשום אזור לפני  3)התאוששות(. שלב  3)שיטוח( לשלב 

באילינוי יאפשר  3חד עם שאר האזורים. שלב עדיין לעמוד בדרישה ולהתקדם לשלב הבא י

אפשר י 4לייצור, משרדים, קמעונאות, מספרות ומכוני סלון לחזור לפעילות מוגבלת. שלב 

כולל  5. שלב יחזרולמסעדות וברים להיפתח מחדש לצורך שירות אישי, ובתי ספר ונסיעות 

 אירועים גדולים יותר כמו פסטיבלים וכנסים. 

14/5/2020 

  ניו יורק והעיר ניו יורק דיווחו אתמול יום חמישי ברציפות על ירידה במספר הנדבקים.מדינת 

 תיאטרוני ברודווי בעיר ניו יורק יישארו סגורים, ללא תאריך פתיחה הנראה באופק. ה-

Broadway League פעות להו מחזיקי הכרטיסים הציעה החזר כספי או כרטיסים חלופיים לכל

 .6/9עד 

 ת למגזרים ון ממשיכה בהקלה על מגבלות הריחוק החברתי ושחררה הנחיומדינת וושינגט

 בתוכנית: 2השונים במסגרת תוכנית "התחלה בטוחה". על פי שלב 

o  ולזהות ולהקטין נקודות בהן  30%חנויות קמעונאיות חייבות להישאר מתחת לתפוסה של

 בכדי לשמור על המרחק הפיזי המומלץ.  ,הלקוחות עלולים להתקבץ



 

70 

o  ובחוץ, והן חייבות לסגור  פניםעבור ישיבה ב 50%-המסעדות לשמור על תפוסה נמוכה מעל

 כל ישיבה בבר. 

o ,מציגות גם הוראות לבטיחות אלו ניתנות הנחיות ניקוי וחיטוי נוספות. הנחיות  כמו כן

העובדים והיגיינת המתקנים כאשר עסקים, כולל חנויות ומסעדות, מתחילים לחזור לפעילותם 

 ת.האישי

 בית המשפט העליון בווסקונסין דחה את הארכת המדינה לצו ה-Stay at Home הצו, שהיה .

 , האריך את האיסור על רוב הנסיעות והפעלת עסקים לא חיוניים.26/5-אמור להסתיים ב

  ממשל טראמפ מרחיב את ההגבלות על הגבול ללא הגבלת זמן, ומשתמש בסמכויות רשויות

ה בכדי להגביל מאוד את ההגירה לאורך הגבולות. זאת עד הבריאות הרחבות של הממשל

 שיחליטטו כי אין יותר סכנת הדבקה לאמריקאים.

  הנשיא טראמפ דוחף לפתיחת בתי הספר בארה"ב ומבקר את עמדת ד"ר פאוצ'י שהזהיר את

 טרם הוחלט בעניין. הקורונה על ילדים. ףהסנאט מפני ההשפעות הלא ידועות של נגי

 ה-CDC מקרי תמותה  10היו  6/5-ממקרי הקורונה המאומתים היו בילדים. עד ל 2%י פרסם כמ

. אך למעשה שיעור התחלואה 24-15מקרי תמותה בצעירים בגיל  48-, ו14בילדים מתחת לגיל 

הכריז בשבוע שעבר כי הוא מתחיל  NIH-והשפעות נגיף הקורונה על ילדים עדיין אינם ידועים. ה

-HEROS - Human Epidemiology and Response to SARS-CoV –מחקר גדול בנושא 

משפחות בארה"ב, ויכלול גם ילדים בריאים וגם  2,000אנשים מתוך  6,000מחקר זה יבדוק  .2

ילדים עם אסתמה או מצבים אלרגיים אחרים. צוות המחקר יעקוב בצורה פרוספקטיבית אחר 

 חודשים. 6ילדים אלו ומשפחתם במשך 

 18/5ום שני בניו ג'רזי החל מי : 

o .כל החנויות הקמעונאיות יוכלו להיפתח לאיסוף על שפת המדרכה 

o יתאפשרו סרטים ב-drive-in .ומפגשים דתיים 

o .תותר בנייה לא חיונית 

  אוניברסיטת הארווארד לרפואה הודיעה כי השיעורים בסמסטר הסתיו יועברו בצורה מקוונת לכל

שיניים והבוגרים. כמו כן, באוניברסיטה מקווים הסטודנטים החדשים במקצועות הרפואה, רפואת 

 כי יוכלו להעביר שיעורים פרונטליים בשיעורי מחקר וקליניקה עבור הסטודנטים החוזרים.

 את החופים תחת הגבלות: 13/5-מחוז לוס אנג'לס פתח ב 

o  .מותר כעת לשחות או להתאמן בים, או ללכת או לרוץ על החול 

o  על אופניים או לשחק בספורט קבוצתי כמו כדורעף. אסור להשתזף, לפיקניק, לרכב 

o .רוב האנשים נדרשים ללבוש כיסויי פנים כאשר הם אינם במים 

17/5/2020 

 ה-CDC  לפתיחה של "כלים להחלטה"סדרת מסמכים של פרסם: 

o פעוטונים, בתי ספר ומחנות לא יוכלו להיפתח  – ותנוער ומחנתנועות , בתי ספר, פעוטונים

עובדים וילדים  הבודקיםמחדש אלא אם כן הם מסוגלים ליישם פרוטוקולי בדיקה לקורונה, 

 .COVID-19-טומים וחשיפות פוטנציאליות בעבר למדי יום ביחס לסימפ

o יכוליםלהיפתח מחדש אלא אם כן הם  שלא ממליצים לכל מקומות העבודה – מקומות עבודה 

ומעלה ואנשים בכל  65, כולל בני למחלה קשהגבוה יותר להגן על עובדים הנמצאים בסיכון 

 CDC-, המחליט לפתוחארגון יכול להגן על עובדים והאם  .ממחלות רקעהגילים הסובלים 

עולות בריאות ובטיחות "ככל האפשר", כמו ממליץ לחזק את הניקיון והתברואה ולהקים פ

דים למעסיקים לעודד עוב כמו כן, מומלץ ק חברתי.וחיור מסכהבישת שטיפת ידיים, ח

 .להישאר בבית אם הם חשים חולים

o מסעדות, ברים, תחבורה ציבורית ומקומות עבודה אחרים  - מסעדות וברים, תחבורה ציבורית

מעודדים ליישם עבור עובדיהם אמצעי ניטור דומים. חברות תחבורה ציבורית לא צריכות 

 להגדיל את שירותיהן אלא אם הן יכולות לנקוט אמצעים להגנה על עובדים בסיכון גבוה.

o  ספר ומקומות עבודה לשקול בראש ובראשונה אם הציות המסמכים מבקשים מעסקים, בתי

-צווי העולה בקנה אחד עם הוראות המדינה ו CDC-להנחיות הפתיחה המחודשת של ה

Stay at Home .המקומיים 

 במדינת ניו יורק:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Childcare-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/workplace-decision-tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/MassTransit-DecisionTree.pdf
file://///fsmtt2/PUBLIC2/GHEKER/HOSPITAL%20INDICATORS/התכנית%20הלאומית%20למדדי%20איכות%20בבתי%20חולים%20בישראל/מידענות/Hannah%20Mahalla/Coronavirus/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/restaurants-and-bars-decision-tree.pdf
file://///fsmtt2/PUBLIC2/GHEKER/HOSPITAL%20INDICATORS/התכנית%20הלאומית%20למדדי%20איכות%20בבתי%20חולים%20בישראל/מידענות/Hannah%20Mahalla/Coronavirus/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/restaurants-and-bars-decision-tree.pdf
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o 5 אזורים עמדו בקריטריונים להקלה בהגבלות ויעברו ל-Phase I  בו יוכלו להתחיל לפתוח

עסקים חיוניים ולהקל בהגבלות אחרות. שאר האזורים ימשיכו בהגבלות החמורות עד 

 ולהקל בהגבלות. Phase I-שיעמדו בקריטריונים למעבר ל

o  מרוצי סוסים ומרוץ המכוניותWatkins Glen International  יוכלו להיפתח בחודש יוני, ללא

 קהל.

 ה-New York Stock Exchange עם מספר 26/5-מתוכננת לפתוח את קומת המסחר ב ,

 מצומצם של עובדים ושמירה על אמצעי ריחוק חברתי.

 באוהיו: 

o אכילה במסעדות לא מקורות, מספרות, מכוני לשיער 15/5-חזרו לפעילות החל מה :

 וציפורניים, מכוני ספא ומתקני שיזוף.

o תותר אכילה במסעדות מקורות.21/5-החל מה : 

o מגע מכוני כושר, בריכות, וספורט ללא מגע /  חזור לפעילות עד סוף מאי: פעוטונים,יורשו ל

 ומירוצי סוסים )ללא צופים(.  ,מנועיהרכב הלשכת משרדי  מוגבל, שטחי מחנאות,

 :ברוד איילנד 

o .הספריות מתחילות להרחיב את הפעילות, כולל גלישה אישית וגישה למחשבים 

o  29/6-אחרות אמורות להיפתח החל מהמחנות קיץ ותוכניות נוער.  

  במישיגן התכנסו מפגינים חמושים שוב כדי להתנגד לצו ה"ישאר בבית "המתמשך במדינה. על

של  Stay at Home-פי הדיווחים, ההתכנסות הייתה קטנה יותר מההפגנות הקודמות. צו ה

. המדינה הציגה מספר שבועות של ירידה בשכיחות היומית, אך 28/5-מישיגן אמור להסתיים ב

 היא עדיין מוגבלת בהשוואה למדינות רבות אחרות. 

  ב מהשפורסאנליזה-Health Affairs ההשפע יתהחברתי היהק וחיהר ה כי לאמצעימצא 

ברמת המחוז  כהשנער אנליזה. בהתבסס על SARS-CoV-2-ב ההדבקהמשמעותית בהפחתת 

" או Stay At Home" )למשל, "Shelter in Place" צווי, הגיעו החוקרים למסקנה כי בארה"ב

"Safer at homeמסעדות, ברים, חדרי  ו"( שהגבילו את פעילות הקהילה לשירותים חיוניים וסגר

 לאחר יישומם. קהילתיתהבהדבקה קשרו להפחתה מובהקת סטטיסטית כושר ועסקי בידור נ

 בהונולולו שבהוואי האריכו את צו ה-Stay at Home אך החלו במספר הקלות:30/6-עד ה , 

o  אין.-אחד ואופשרו שירותי דת בדרייב-על-פתחו מתקני פנאי לאימונים אחד 15/5ביום שישי 

o  ,סוכנויות רכב, חנויות פרחים, מכוני טיפוח לחיות עסקים קמעונאיים ותיקונים, שירותי נדל"ן

. יחברתהק וחילכללי הר ובתנאי שציית 15/5-מחמד ניידים ומגרשי גולף נפתחו מחדש ב

 התפוסה בחנויות הקמעונאיות מוגבלת.

o המסעדות כרגע מוגבלות למשלוחים ואיסוף.5/6-בוחנים פתיחה מחודשת של מסעדות ב . 

o  קאואאי לפתוח את חופיו. גם באוהו ביקשו לפתוח את החופים  יורשה האי 20/5ביום רביעי

 מטר בין האנשים השוהים בחוף. 1.5מרחק של לפחות  –בהתאם לתנאי הריחוק החברתי 

o .בנוסף, המדינה האריכה את הדרישה לבידוד לנוסעים המגיעים אליה עד סוף יוני 

 מחוזות נוספים יוכלו להקל בהגבלות  12 .15/5-מחוזות ב 13-נסילבניה, הקלה את ההגבלות בפ

 .22/5-ב

  המחוזות אשרו פתיחות  36מתוך  31בשמירה על ריחוק חברתי.  15/5-ב פתחו חנויות –באורגון

. חדרי כושר יהיו פתוחים בהתאם 22:00מוגבלות נוספות: מסעדות וברים יהיו פתוחים עד 

רי אימון ובחינה של העברת צמצום מספר המשתתפים בשיעו –להנחיות הריחוק החברתי 

 שיעורים ופעילויות בחוץ.

 באריזונה, צו ה-Stay at Home 15/5-ג בפ. 

  ,ל בחוץיוכלו לשבת בברים ומסעדות לקוחות . 5/15-החל מהבווירג'יניה-Happy Hour. 

 בערב 15.5-מהחברתי החל  קוחירבתנאי ובתי תפילה להיפתח לחנויות,  במרילנד, אפשרו ,

 . לסלונים ומספרות אפשרו לפתוח ללקוחות שקבעו תור מראש.50%בתפוסה של 

 מות קולנוע וברים עם אישורי מכוני כושר, מספרות, אול לפתוח 15/5-בלואיזיאנה, אפשרו ב

 אוכל.

 ם ואגמים להיפתח בסוף השבוע של הי ניו ג'רזי, קונטיקט ודלוור יאפשרו לחופי-Memorial Day 

 .50%בתפוסה של 

  פתיחת תיאטראות ופארקי שעשועים עם שמירה על מגע מוגבל בין הלקוחות טנסי, תאפשר

 והעובדים. ההנחיות החדשות אינן חלות על מחוזות אשר מפתחות הנחיות משן עצמן.

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00608


 

72 

  בצפון קרוליינה כנסיות אושרו להיפתח בעקבות פסיקה של שופט פדרלי אשר ביטל באופן זמני

 את הצו של המדינה.

5/2020/81 

 91,000-מניין המתים עומד על כ מקרי תחלואה בקורונה. 1,527,000כבר מעל  בארה"ב יש .

מקרי תמותה. אחריה ניו  28,300מקרי תחלואה ומעל  360,000-ניו יורק מובילה עם כמדינת 

 מקרי מוות. 10,300מקרי תחלואה ומעל  148,000ג'רזי עם מעל 

 13בעקבות התפרצות קורונה בספינה,  27/3-בספינת "תיאודור רוזוולט" העוגנת בגואם מאז ה 

בספינה חיילים שהיה נראה שהבריאו, נמצאו שוב חיוביים לאחר שתי בדיקות קורונה שליליות. 

 כמו שהיה בדרום קוריאה. "False Positiveזהו מקרה של " בודקים האם

  שוטרי ניו יורק חזרו לעבודה לאחר שהבריאו מ 5,400מעל-COVID-19. שוטרים עדיין  150-כ

 חולים.

 מתחילים הם  24/4-להיפתח כבר במרכזי ספורט ומכוני כושר ל , אף על פי שניתן אישורבג'ורג'יה

המכונים . עם אמצעי בטיחות חדשיםעכשיו עם יישום הנחיות הריחוק החברתי ורק להיפתח 

ושעות פתיחה פותחים בהדרגה את שירותיהם, ללא שיעורי כושר קבוצתיים עד סוף החודש 

. כניסת מוגבלות. באופן זמני, ספא, סאונה, מגרשי כדורסל ומועדוני הכושר לילדים סגורים

אחד ללא מגע ועם חיטוי הידיים בכניסה, תפוסת המקום מוגבלת וחלק -האנשים למכון היא אחד

 יש צוות העוסק בחיטוי הציוד ואזורים בהם נוגעים הרבה לפני התחלת מהציוד הוצא החוצה.

 המשמרות, מסכות וכפפות נדרשות לכל העובדים.

19/5/2020 

 רים.יממשל טראמפ נערך השבוע להאריך את מגבלות הנסיעות ואמצעי בקרת הגבולות המחמ 

 הנשיא טראמפ מאיים כי יפסיק את המימון של ה-WHO  ויבטל את חברות ארה"ב בארגון אם לא

מאשים את הארגון  טראמפ. הבאים הימים 30-בהתנהלותם ביראה שיפור מהותיים משמעותיים 

פה, שהתעלם בעקביות מהדיווחים על נגיף הקורונה שהתפשט בווהאן בטעויות בתגובה למג

 והצהיר טענות לא מדויקות או מוטעות באשר לנגיף.

  מקרי תמותה כתוצאה מנגיף  143,360יהיו  4/8מודל הקורונה המעודכן בארה"ב חוזה כי עד

 הקורונה.

 ,עברה מצו אחת המדינות שנפגעה קשה מנגיף הקורונה,  מסצ'וסטסStay at Home ל-Safer 

at Home 3. כל שלב ייארך לפחות שלבים להקלה בהגבלות 4השיקה תוכנית בת 1. המדינה 

 :שבועות או יותר. במקרה של החמרה במצב יחזרו שלב אחורה

o  חמורות.: החזרת פעילות של חלק מהתעשיות עם הגבלות התחלה – 1שלב 

o  וכן הגבלה על קיבולת. : החזרת פעילות של תעשיות נוספות עם הגבלותזהירות – 2שלב 

o  של תעשיות נוספות עם הנחיות.: החזרת פעילות ערנות – 3שלב 

o  הנורמליות החדשה": פיתוח של חיסון או תרופה תאפשר התחלה של נורמליות  – 4שלב"

 חדשה.

  22/5-החלק מההגבלות ב המסיר –קנטאקי: 

o .יוסר איסור הנסיעה 

o  אנשים. 10תותר התכנסות של עד 

o  לפני סוף השבוע של יום הזיכרון(.השבוע לציבור ייפתחו במדינה רוב הפארקים( 

  תתיר השבוע חזרה לפעילות של עסקים לא חיוניים וייפתחו הפארקים במדינה.  –מינסוטה

העסקים, הפארקים ומתקנים אחרים שייפתחו יצטרכו ליישם אמצעי ריחוק חברתי, היגיינה 

 ואמצעי הגנה אחרים. 

 :טקסס 

o .עובדי משרד יוכלו לחזור לעבודה עם הגבלה על קיבולת המשרד 

o  יוכלו להיפתח באופן מיידי.שירותי טיפול בילד 

o יוכלו להיפתח מחנאות ומשחקי ה 31/5-ב-Little League. 

  18/5-עובדי תעשיית הרכב חזרו לעבודה ב –מישיגן. 

 באורגון, בית המשפט דחה את הנחיות המושלת להאריך את צו ה-Stay at Home 28/5-עד ל. 

  בחצי הראשון של חודש יוני. קרובה להתחיל הקלות, וצפויה להתחיל בהן –העיר ניו יורק 

 22/5-בוירג'יניה יתחילו לפתוח חופים ב. 

 ה-Florida Keys 1/6-ייפתחו לבקרים ב. 
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  ייפתחו מסעדות, משרדים וחנויות, עם הגבלות. פתיחת מספרות נדחתה  20/5-ב –קונטיקט

 לחודש יוני.

  כיבה על סוסים ומועדוני יוכלו להיפתח זירות התאבקות, מגרשי גולף, ר 22/5-החל מה –ניו ג'רזי

 טניס פרטיים.

20/5/2020 

  בהמשך לסדרת המסמכים עם ה"כלים להחלטה" לפתיחה של פעוטונים, בתי ספר, תנועות נועור

מסמך בשקט פרסם  CDC-הומחנות, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מסעדות וברים, 

ותעשיות אחרות  בו הוא מפרט ומספק הוראות ספציפיות עבור פתיחת מקומות אלו הנחיות מלא

הבית הלבן דחה את הגרסה הראשונה של המסמך המסמך פורסם לאחר ש .בצורה בטוחה

 בטענה שהוא "יותר מדי ספציפי".

  זאת למרות (כל אחת ברמה אחרת) ב התחילו לפתוח ולהקל בהגבלותהמדינות בארה" 50כל ,

 .האזהרות של רשויות הבריאות

  תוסיף הקלות נוספות בסוף השבוע ותאפשר למסעדות, ברים, מכוני כושר ומוסדות  –אלסקה

 10-מקרים מאומתים ו 400-במדינה כ)אחרים לפתוח באופן מלא. פעילויות ספורט ופנאי יותרו. 

 (מהמקרים המאומתים עדיין לא הבריאו. 41מקרי מוות מקורונה. 

  על עדכון לתוכנית החזרה לשגרה שעשויה לאפשר למחוזות להקל מהר יותר בקליפורניה הודיעו

בריחוק החברת. נראה כי השינוי המהותי ביותר טמון בקריטריונים האפידמיולוגיים שעודכנו עבר 

לכל  COVID-19. עד כה, מחוזות נדרשו לדווח על "לא יותר ממקרה אחד של 2מעבר לשלב 

מהלך השבועיים האחרונים וללא דיווח על מקרי מוות כתוצאה מהנגיף בפרק זמן זה. " ב10,000

על מערכות   COVID-19-הדרישות המעודכנות מתמקדות יותר בהשפעות התחלואה ב

-COVIDיורד" של חולי "אשפוז יציב/ היההבריאות. הקריטריונים החדשים מחייבים כי במחוזות י

המאושפזים  COVID-19חולי  20-או לא יותר מ מדי יום; 5%לומר פחות מגידול של כ – 19

מקרים חדשים לכל  25-במהלך השבועיים האחרונים. בנוסף, על המחוזות לדווח על פחות מ

 COVID-19-שאובחנו חיוביים ל 8%-פחות מ במשך תקופה של שבועיים או שאי 100,000

 .אחד במהלך שבוע

  החברתי. למרות זאת, במספר אזורים במדינה, בטקסס, עברו לשלב השני בהקלות על הריחוק

העיכוב הוא בתגובה לעומס מוגבר על מערכות  חל עיכוב במעבר לשלב הבא.כולל אל פאסו, 

בנגיף  עלייה בהדבקהמספקת במקרה של  קיבולתהבריאות המקומיות שלא סיפקו יכולת 

שבוע אחרי  – 29/2-ב של ההקלות 2נכון לעכשיו, מחוזות אלה אמורים להיכנס לשלב  הקורונה.

 ציר הזמן המקורי.

 ( באומת הנבאחוNavajo Nation יש תחלואה גבוהה בקורונה. מספר המקרים שדווח עומד על )

. שיעור תחלואה זה גבוה משיעור 100,000-מקרים ל 2,500, שזהו שיעור של 4,300כמעט 

 1,800-ו 1,670עומד על  100,000-שיעור המקרים ל ןהתחלואה במדינות ניו ג'רזי וניו יורק, בה

 בהתאמה. 

 מהם בעיר  9מבתי החולים במדינה,  16-בניו יורק, מתחילים פיילוט בו יאפשרו כניסת מבקרים ל

 כולל מסכות, ויבדקו להם חום בכניסה. –ניו יורק. המבקרים יצטרכו ללבוש ציוד מגן 

21/5/2020 

 היומי ממשיך לעלות לאחר שהמדינה התחילה בהקלות על אלבמה, מספר המקרים המאומתים ב

גם  .19/5-מקרים ב 300-ליותר מ 29/4-מקרים ב 200-הריחוק החברתי. המדינה עלתה מכ

. במקביל, 18/5-ב 705מעל -ל 6/4ב 515-מספר המקרים המצריכים אשפוז בבית החולים עלה מ

 עלה. COVID-19-גם מספר הבדיקות ל

 רסיטאות בארה"ב מתכננות לפתוח מחדש את מוסדותיהן לשיעורים חלק מהמכללות והאוניב

אישיים בסתיו הקרוב. המוסדות מפתחים אפשרויות שונות כדי לאפשר המשך לימודים תוך 

  :שמירה על בריאות ובטיחות הסגל והסטודנטים. למשל

o ולסיים את הסמסטר לפני חג 10/8-ם ביתחיל את הלימודמתכננת להרדאם טאוניבסיטת נו 

 ההודיה, בכדי למנוע פיזור של הסטודנטים ברחבי ארה"ב וחזרתם לאחר החג לבחינות.

o  אוניברסיטת ניו יורק מציעה לימודים בקמפוס הקרוב למקום מגוריהם של הסטודנטים, מה

 שיאפשר לסטונדטים ללמוד מבלי להגיע לניו יורק. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
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o שר רק לסטודנטים בשנה אחת מהן היא לאפ מספר אפשרויות. םבאוניברסיטת קנטאקי בוחני

ס, ואילו סטודנטים בשנתם האחרונה ובוגרים ילמדו באופן הראשונה והשנייה לבוא לקמפו

 מקוון על מנת להפחית את מספר הסטודנטים בקמפוס.

 ריחוק כי אילו ארה"ב הייתה נוקטת באמצעי  מראות קולומביה הערכות שנעשו באוניברסיטת

 50%-ממקרי תחלואה וכ 60%-כ כבר בחודש מרץ, היו נמנעים –מוקדם יותר  שבוע סגרחברתי ו

אילו היו מקדימים אמצעים אלו בשבוע נוסף  איש. 36,000-של כ, ומצילים חיים מוותהמקרי מ

  מקרי תחלואה 100,000-כ )ז"א שבועיים לפני שנקטו באמצעים אלו בפועל(, היו מונעים

 מקרי מוות. 54,000-כמונעים  – 83%-ומורידים את שיעור התמותה בכ

24/5/2020 

 ( פארקים נושאייםtheme parks:רבים בפלורידה ייפתחו בקרוב ) 

o של מחוז אורנ'ג אישר את התוכניות של אולפני יוניברסל לפתוח מחדש את  כוח המשימה

 , בהנחה שמושל פלורידה יאשר זאת. 5/6-פארקי השעשועים שלו ב

o 1/6-לגולנד צפוי להיפתח ב. 

o .פארקים אחרים כולל אלו שבבעלות דיסני טרם הודיעו על פתיחה מחודשת 

o ים להפחתת הסיכון להדבקה בהפארקים שיחדשו את פעילותם ינקטו במגוון אמצע-COVID-

, כולל המלצה או שימוש חובה במסכה, בדיקות חום, הגבלת תפוסת הפארק, וניקוי וחיטוי 19

 משופרים. כמו כן יקדמו ריחוק חברתי מתאים הן לעובדים והן למבקרים.

 ,)הנשיא טראמפ ביקר את איטיות המדינות בפתיחת בתי תפילה )כנסיות, בתי כנסת ומסגדים 

 CDC-זמן קצר לאחר מכן הוהגדיר מקומות אלו כ"ספקי שירות חיוניים".  "לדרוס אותם"איים 

פרסם הנחיות לפתיחת בתי תפילה בהן מתבקשים המנהיגים הרוחניים לנקוט באמצעים 

 להגבלת גודל ההתכנסויות בהתאם להנחיות הרשויות הממשלתיות והמקומיות. 

 י התפילה, למרות שרבים מהם נמצאים תחת הנחיות כחצי ממדינות ארה"ב כבר פתחו את בת

הריחוק החברתי וכן בתי תפילה רבים החליטו להישאר סגורים לשמירה על הבטיחות ולמניעת 

  הדבקה.

o  במקומות בהם עדיין קיימות הגבלות, הדבר גורם למתחים. בקליפורניה כמרים חתמו על

גם אם לא יוסרו  31/5-כבר בעצומת מחאה על ההגבלות והתחייבו לפתוח את הכנסיות 

ות גדולות ומקומות קטנים במדינה פועלים לגיבוש הנחיות אשר יבדילו בין כנסי ההגבלות.

 ופרוטוקולי תברואה. מקומות הישיבהעסקו בתצורה של יותר, י

o .באילינוי, המושל יפעל על בסיס המדע והנתונים כאשר יחליט לפתוח את בתי התפילה 

o רת כיום שירותי מדינת וושינגטון מאפשdrive-in ,בהם נשארים המתפללים בכלי רכבם ,

-ומאפשרת לבתי תפילה להכניס כוח אדם לשידור. גורמים רשמיים שם עבדו עם קבוצה בין

 דתית לפיתוח הנחיות כיצד מוסדות דתיים יכולים להיפתח בבטחה לפעילויות אישיות יותר.

o מצו סגור. בפנסילבניה מוסדות דת פטורים במדינות מסוימות בתי תפילות מעולם לא נדרשו ל

יעץ למנהיגים הדתיים שלא לקיים שירותים אישיים או  המושל, אף כי Stay at Home-ה

 התכנסויות גדולות כדי להגן על אנשים מפני הנגיף.

o  איש כל  10בניו יורק שנפגעה קשה, המושל אפשר השבוע לאפשר מפגשים דתיים של עד

 עוד המשתתפים לובשים מסכות ושומרים על ריחוק חברתי. 

o  .מתפוסת  25%-התפוסה תוגבל לבמינסוטה מתכננים לפתוח את בתי התפילה בשבוע הבא

 איש. 250הבניין עם מקסימום של עד 

 פטורים לספורטאים מקצועיים מסוימים  22/5ה ביום שישי המחלקה לביטחון פנים סיפק

. הספורטאים בתחומים בייסבול, כדורסל, גולף, הוקי וטניס, יורשו להיכנס המהגבלות הנסיע

 לארצות הברית כמו גם משפחותיהם ואנשי צוות חיוניים.

  אנשים. 10במדינת ניו יורק מותרת עתה התקהלות של עד 

  את המוזיאון לאומנות יפה. המבקרים נדרשו לחבוש מסכות,  23/5-בביוסטון, טקסס, פתחו

 ובתור בכניסה סומנו על הרצפה מרחקים של מטר וחצי.

 דוברת ה-American Acedemy of Pediatrics עיקריים  נושאים 3, ד"ר טניה אלטמן, ציינה

 אליהם בתי הספר )בארה"ב( צריכים להתייחס לפני פתיחתם:

o  על נגיף הקורונה מחוצה להם: ביצוע בדיקות בריאות ובדיקות חום, על בתי הספר לשמור

 כניסה מדורגת לבית הספר והגבלת המבקרים בבית הספר.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.15.20103655v1.full.pdf
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o  חייבים לצמצם את ההדבקה בין בין השוהים בבית הספר: כיתות קטנות יותר, פחות ערבוב

ים, חיטוי, של ילדים, סגירת אזורים שנוגעים בהם הרבה, הרבה שטיפת ידיים, הקצאת מושב

 הימנעות מציוד משותף וגם שימוש המוני.

o במהירות, לאבחן, לבודד ואז תלמידים חולים לבדוק  : ישנדבקיםהתייחסות לתלמידים ש

 מגעים.ליצור קשר עם 

 4/6-מדינת נבאדה מתכננת לפתוח את בתי הקזינו ב. 

 מישיגן האריכה את צו ה-Stay at Home 12/6-עד ל. 

  1/6-מההחל  –ניו המפשייר : 

o .יפתחו את החופים לבילוי פעיל כמו הליכה, ריצה, ישיבה בכסאות, שחייה וגלישה 

o  יאפשרו שיעורי כושר קבוצתיים קטנים ואימונים אישיים אחד על אחד, בהם ניתן לאפשר

 התרחקות חברתית ולספק אותה כראוי.

o  ,מכוני קעקועים, שיזוף עסקים שסווגו כ"טיפול אישי" כמו, דיקור סיני, מרכזי טיפול בעיסוי

ומכוני ציפורניים עשויים להיפתח מחדש. כל אחד חייב לעמוד בהנחיות הריחוק החברתי 

 המחמירות ולכל ענף קיימות דרישות תברואה והתאמה משלו שצריך לעמוד בהן.

 חלק מהמחוזות יעברו מ"השלב האדום" 5/6-כל המחוזות בפנסילבניה צפויים להיפתח חלקית ב .

אמנם כל העסקים במחוזות  הוב" וחלקם יעברו מ"השלב הצהוב" ל"שלב הירוק".ל"שלב הצ

ק עשויים לחדש את הפעילות, כולל מסעדות וברים, רבים מהם יעבדו בקיבולת ובשלב היר

מופחתת. התכנסויות בידור גדולות כמו קונצרטים, פסטיבלים, אירועי ספורט ימשיכו להיות 

ו להיות מעודדות. ביקור בתי אבות ימשיך להיות מוגבל, ובתי מוגבלות. עבודות טלפוניות ימשיכ

 חולים ובתי כלא עשויים להגביל את הביקור בכל מקרה לגופו, אם זה יידרש.

 .במדינת ארקנזס יש כעת התפרצות שנייה של נגיף הקורונה 

5/2020/52 

  המדינות  הכניסה את ברזיל, בה התפרצות נגיף הקורונה לא נמצאת בשליטה, לרשימתארה"ב

. הכניסה אסורה למי שהיה בברזיל בשבועיים לפני שהוא מבקש מהן אסורה הכניסה לארה"ב

מקרים מאומתים והיא נמצאת במקום השני  365,000-. )בברזיל כבר למעלה מלהיכנס לארה"ב

 אחרי ארה"ב מבחינת מספר הנדבקים(.

 :ספורט 

o ימונים שלהם, לקראת חזרה מושל מדינת ניו יורק אישר לקבוצות לפתוח את מתקני הא

 .למשחקים, שצפויים להתקיים ללא קהל

o  ליגת הבייסבול צפויה להתחיל ביולי )לאחר שהייתה אמורה להתחיל בחודש מרץ( ותקוצר

לכחצי ממספר המשחקים שיש בעונה רגילה. הקבוצות ישחקו בעיקר באזור הגיאוגרפי 

 שלהן.

o ליגת ה-NBA ל דיסני בפלורידה.הנופש שבאתר  בוחנת חזרה לתחרות סוף חודש יולי 

o  הליגות השונות נמצאות בדיונים על לוחות הזמנים, פרוטוקולי הבטיחות והלוגיסטיקה של

 המשחקים.

  בברים ומועדונים. למסעדות מותרת קיבולת של עד  25%ביוסטון, טקסס, מותרת קיבולת של עד

50%. 

  :באילינוי 

o  משרדים, קמעונאות, מספרות ומכוני סלון  בו יתאפשר לייצור, 3מתכוננים למעבר לשלב

. המדינה פרסמה הנחיות עם הגבלות תפוסה והגבלות 29/5-לחזור לפעילות מוגבלת ב

מטרים, וכאשר זה לא  2נוספות. בין ההנחיות, על עובדי משרד לשמור על מרחק של 

 מתאפשר עליהם לחבוש מסכה..

o יוכלו להושיב סועדים בחוץ. יהיה ברים ומסעדות המוגבלים כרגע למשלוחים וטייק אווי ,

 אנשים או פחות. 6-בין שולחנות, ומספר הסועדים בקבוצה יוגבל ל מטר 2מרחק מינימום של 

 כן, באותו יום צפויים להיפתח חופים ומלונות . כמו 1/6-ייד יפתח את הבריכות בדא-מחוז מיאמי

 לתיירים.

 סגורים. איגוד הרבנים במינסוטה החליט להשאיר את בתי הכנסת 

  ימים בהם נרשמה ירידה במספר המקרים בוושינגטון, שוב ישנה עלייה )קלה( במספר  11לאחר

מקרי התחלואה בקורונה. עלייה זו עלולה להוות עיכוב בקריטריונים לפתיחה מחודשת של העיר, 

שאחד מהם הוא שבועיים של ירידה במספר המקרים. העיר עומדת כרגע בשני הקריטריונים 
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( 19%)כרגע השיעור עומד על  20%-שנקבעו לפתיחה: שיעור חיוביות של פחות מ םאחריה

 (.74%)כרגע התפוסה עומדת על  80%-ותפוסה בבית החולים של פחות מ

26/5/2020 

 :קולורדו 

o  המדינה תשחרר את ההגבלות על מסעדות, מחנות קיץ יומיים, אתרי 27/5החל מיום רביעי ,

 .Safer at Homeכון והרחבה של צו סקי ואתרי קמפינג, כחלק מעד

o  התפוסה  –איש  50או  50%המסעדות במדינה יוכלו להיפתח לארוחות במקום בתפוסה של

 הנמוכה מביניהן. מסעדות מעודדות גם לספק מקומות ישיבה בחוץ.

o בינתיים( ברים יישארו סגורים(. 

o  הגבלות ואמצעי זהירות עם  1/6-יוכלו להיפתח במחנות יום לילדים ומחנות ספורט לנוער

 .חזקים

o פרטיים יורשו גם הם לפתוח מחדש, אם כי אתרי סקי עדיין יזדקקו  מחנאותאתרי סקי ו

 לאישור הרשויות המקומיות.

o במהלך  הכוללים שינהשאינם מגישים אוכל ומחנות נוער  וסדותעריך כללים לגבי מהמדינה ת

 חודש יוני.

 ליין לאוכלוסיות פגיעות )כולל -: המדינה מאוד ממליצה לבתי תפילה להעביר טקסים אוןקליפורניה

 שיאפשרו לבתי תפילה להיפתח. להלן כמה מהן: פרסמה הנחיותזקנים(, אך 

o  מנהיגים דתיים מתבקשים "לשקול בחריפות" את הפסקת השירה והדקלום הקבוצתי בו

 מוגברת העברת הנגיף דרך טיפות שהמדבר נושף.

o  שיתוף של פריטים כמו ספרי תפילה, שטיחי תפילה וספרי מזמורים אינו מומלץ, והמדינה

 ממליצה על שימוש חדש פעמי או שימוש בעותקים דיגיטליים כחלופות.

o  יד ולא על הלשון.כן להגיש את לחם הקודש לוארוחות משותפות, יש להפסיק 

o  כההנמו תפים, התפוסהמשת 100או לכל היותר  25%התפובה בבניין לא תעלה על 

 מביניהם.

o  בחוץ. תפילותמעודדים קיום 

o מחדש ספסלים ומושבים אחרים בכדי לשמור על מרחק של מטר וחצי בין משקי  סדריש ל

 בית.

o ם מערכת הזמנות להגבלת מספר המשתתפים בפעם אחת.ליישו מוצע לקצר את התפילות 

o אפילו בהקפדה על ריחוק גופני, התכנסות במסגרת מרות ההנחיות, המדינה מזהירה כי ל

אמונה אישית טומנת בחובה סיכון גבוה  במסגרתקהילתית של מספר משקי בית שונים 

 .COVID-19של  נרחבת פצהיחסית לה

 ה מתקני-NHL  )בתחילת יוני. לפתיחה מחודשת יש מספר דרישות  היפתחל יםצפוילאימון )הוקי

 שעל הקבוצות לקיים:

o שישה שחקנים יוכלו להתאמן ולהחליק יחד יחד בכל פעם. מקסימום 

o .על שחקנים ללבוש כיסויי פנים למעט כשהם על הקרח או מתעמלים 

o  על קרח.שמתקיימים למאמנים אסור להשתתף באימונים 

27/5/2020 

 לפי ה-CDCעובדי מערכת הבריאות חלו ב 62,000-, יותר מ-COVID-19 מתו  300-וכ

 מהמחלה. 

  הקלה על ההגבלות וחזרה לפעילות הכוללת חידוש פעילות במזעדות, חנויות ומספרות בעקבות

בסוף אפריל / תחילת מאי, חלה עלייה במספר המקרים המאומתים ביום במדינות הבאות: 

 אלבמה, אריזונה, ארקנזס, פלורידה, צפון קרוליינה, צפון דקוטה וטקסס.

31/5/2020 

 מקרי תמותה. 100,000נדבקים בקורונה ומעל  ליוןמי 1.8בארה"ב מעל , 31/5-נכון ל 

 ה-CDC  מעודד חבישת מסכה במרחב הציבורי כאשר קשה לשמור על ריחוק חברתי במקומות

. בעוד יש סמל פוליטיאל , אך יש המתייחסים למסכה ככמו חנויות, בתי מרקחת ותחנות דלק

חנויות ומסעדות חובשים מסכה להיכנס אליהן, יש  אינםחנויות ומסעדות שאוסרות על אנשים ש

 סת אנשים שכן חובשים מסכה.יעל כנ ותאוסרשברחבי ארה"ב 

 15/7-הדיסני וורלד בפלורידה צפוי להיפתח עם הגבלות לציבור ב. 

 צו הטוןגוושינ .-Stay at Home הקלות: ניתנו 29/5-, אך כבר ב31/5-פג ב 
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o  אנשים או פחות. 6ות של בחוץ, בקבוצ –מותרת ישיבה במסעדות 

o כאשר הלקוחות יוכלו לספק שירות בהזמנה מראש בלבד מספרות ומכונים לעיצוב שיער ,

 .מטרים לפחות 2במרחק של 

o  שפת המדרכה.מ יסוףלהיפתח לאחנויות יוכלו 

o אנשים עדיין אסורה. 10-התקהלות של יותר מ 

 8/6-ההקלות בעיר ניו יורק צפויות להתחיל ב: 

o החנות או משפת המדרכה.מתוך  איסוףלהיפתח ל חנויות יוכלו 

o .אתרי בנייה וייצור לא חיוניים יוכלו לחזור לעבודה 

 הבטיחות של מחוז  בקליפורניה נפתחו בסוף השבוע מסעדות ומספרות אשר מילאו אחר הנחיות

 לוס אנג'לס.

 טיפול  אוהיו, בה רוב העסקים נפתחו במהלך החודש האחרון, תאפשר בימים הקרובים למרכזי

 בילדים, מחנות יום, מסעדות ועסקים לפתוח מחדש.

 :קונטיקט, מתחילה בהקלות 

o  אנשים במקום פתוח. 25אנשים במקום סגור ועד  10מותרת התקהלות של עד 

o  המספר הנמוך מביניהם.  –איש  100מהתפוסה או עד  25%בתי תפילה יוכלו להתכנס עד

 ששומרים על ריחוק חברתי., בתנאי 150בתפילות בחוץ יוכלו להשתתף עד 

o .בתי קזינו יוכלו גם הם להיפתח 
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 :דרום קוריאה
21/4/2020 

 21/4-, נכון למקרי תמותה 240-מקרי הדבקה בקורונה וכ 10,600-בדרום קוריאה כ. 

  יותר מחצי מהמקרים. –ההתפרצות הגדולה ביותר של תחלואה היא בעיר דאיגו 

 אלא רק הדבקות בקהילה., לא דווחו מקרים מיובאים, 1/4-החל מה 

  מקרים  9היו  21/4-בכל יום. ב מועטיםהמדינה הצליחה לשטח את העקומה ויש מקרי הדבקה

 חדשים.

 5/5-יש הקלה בהגבלות הריחוק החברתי עד ל 19/4-החל מה: 

o מכוני כושר, אקדמיות פרטיות ומתקני מקומות בסיכון גבוה כמו מקומות בילוי של חיי לילה, ל

מומלץ להימנע מפעילות )לפני כן הומלץ להפסיק פעילות(. מקומות שפועלים נדרשים  –דת 

 לשמור על ההנחיות למניעת הדבקה. 

o  ואירועים בלתי מומלץ לאנשים להימנע מהתקהלויות ואירועים לא חשובים. מבחנים חיוניים

 י שיעמדו בהנחיות למניעת הדבקה.נמנעים יורשו על בסיס מוגבל בתנא

o  בעלי סיכון נמוך, אשר יש בהם פיזור של אנשים פארקים לאומיים, יערות ואתרי חוץ אחרים

בשלבים בתנאי שיעמדו בהנחיות למניעת אשר השעו את פעילותם, יוכלו להיפתח בהדרגה 

של פיזור הדבקה.אתרי חוץ אחרים שיש בהם ריכוז של אנשים, אשר יכולים לעמוד בתנאי 

 של אנשים יוכלו להיפתח על בסיס מוגבל )כמו משחקי בייסבול ללא קהל(.

o  כל מתקן בו לאנשים קל להגיע למגע קרוב עם אנשים אחרים צריך להימנע מפתיחה ככל

האפשר. מתקנים כאלו אשר חייבים להיפתח צריכים להישמע להנחיות למניעת הדבקה כולל 

מיני נשימה, ליצור רשימה של כל הנכנסים, לדרוש בדיקת חום, בדיקת הימצאות של תס

 מכולם לחבוש מסכה וכן לחטא ולאוורר את המתקן.

o .להימנע ממע עם אנשים אחרים ולשמור על הנחיות ההגיינה כמו שטיפת ידיים 

o הומה אדם או מסוגר, צריכים לשמור מרחק  אנשים אשר לא יכולים להימנע מלשהות במקום

בוש מסכה ולשמור על הגיינת הידיים כמו שטיפת ידיים או שימוש מטר אחד מהשני, לל 2של 

 באלכוג'ל.

o  על אנשים עם חשד לתחלואה בקורונה להימנע מללכת לעבודה או לעזוב את הבית, וכן

 ללכת לאחד ממרכזי הבדיקות כדי להיבדק.

o ה-KCDC  מדגיש כי ההקלות אינן צריכות להתפרש כחזרה נורמלית לשגרה שהייתה לפני

 רונה.הקו

30/4/2020 

 ( לראשונה כי לא היו מקרים חדשים כתוצאה מהדבקה 30/4דרום קוריאה דיווחה היום )

 המקרים החדשים הם מקרים שהגיעו מחוץ למדינה. 4קהילתית, וכי 

4/5/2020 

 בדיווח הקודם היה יום ללא חולים כתוצאה מהדבקה קהילתית, חלה עלייה קלה במספר לאחר ש

 , הכוללת גם מקרים בודדים של הדבקה בקהילה.4/5-1/5הנדבקים היומי בתאריכים 

 13/5-תלמידי תיכון יחזרו ללימודים ב. 

 1/6-גנים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ייפתחו באופן מלא ב. 

o  הזהירות, התלמידים והמורים יחבשו מסכות וישמרו מרחק אחד מהשני, ובתי כחלק מאמצעי

 הספר ישמרו על ניקיון השולחנות ויפתחו חלונות.

o .בתי ספר בהם יתגלו מקרי תחלואה ייסגרו מיידית 

 6/5-הקלה בהנחיות הריחוק החברתי הנוקשות תחל ב. 

6/5/2020 

 ( התחילה עונת הבייסבול בדרום 5/5אתמול ).קוריאה. המשחקים היו ללא קהל 

10/5/2020 

 ההביאה לסגיר. עלייה זו בעקבות הקלה בהגבלות חלה עלייה במקרי התחלואה בסיאול 

 27(. באחד המקרים חולה קורונה קושר ללפחות 9/5ברים ומועדוני לילה בשבת )מחודשת של 

 מקרי הדבקה בעקבות בילוי במספר מועדוני לילה.

12/5/2020 

 במדינה מפחדים  מקרים חדשים. 100-רה ההדבקה במועדונים בסיאול, זוהו כבר כבעקבות מק

כי בעקבות מקרה זה תהיה התפרצות תחלואה גבוהה בנגיף. זאת מכיוון שבדרום קוריאה 



 

79 

קיימות דעות קדומות נגד הקהילה הגאה וקיים חשש כי בני הקהילה ששהו במועדונים בו שהה 

בדיקות לגילוי קורונה כדי שלא לצאת מהארון ולסבול מההשלכות חולה הקורונה ימנעו מלבצע 

  של גילוי נטייתם המינית.

12/5/2020 

 אנשים  20,000מקרים חדשים.  120-בעקבות מקרה ההדבקה במועדונים בסיאול, זוהו כבר כ

 שהיו באזור עברו בדיקות לגילוי קורונה.

17/5/2020 

  בעקבות מקרה זה. במספר מועדונים בסיאולבילה קושרו לחולה ששמקרים  170-כבר כיש 

 .COVID-19-אנשים ל 45,000-כנבדקו 

 לתלמידים מכיתה ג' ועד לגיל תיכון.  20/5-בתי הספר בדרום קוריאה יתחילו להיפתח ב 

18/5/2020 

 בבדיקה של ה-KCDC  2נמצא כי מחלימים מקורונה אשר נמצאו חיוביים שוב לנגיף לאחר 

זיהה חלקיקים של  PCR-בדיקות אלו יצאו חיוביות כיוון שה בדיקות שליליות אינם מדבקים.

בעקבות ממצאים אלו, משרד הבריאות הקוריאני הסיר את דרישת  הנגיף אשר אינם מדבקים.

 ושוחררו מבית החולים או ממתקן בריאות אחר.לאנשים אשר החלימו מהנגיף  14-הבידוד ל

20/5/2020 

 .רוב האוניברסיטאות במדינה נפתחו בתחילת החודש 

 מדדותלמידי תיכון בשנתם האחרונה. לפני הכניסה לבית הספר  חזרו ללימודים 20/5-ב 

את ידי התלמידים עם חומר חיטוי. התלמידים חובשים מסכות גם  וססיר, והמורים מידים חוםללת

בכיתה, ובנוסף על השולחן מורכב מגן פלסטיק. ריהוט לא חיוני הוצא מהכיתה על מנת לאפשר 

 מרחק נאות בין השולחנות.

  עשרות בתי ספר באינצ'ון הנמצאת ממערב לסיאול נסגרו )לאחר שחזרו היום לפעילות( בעקבות

הספר הקשורים ישירות לתלמידים אלו כבר ביטלו  . בתיCOVID-19-י תלמידים באבחון של שנ

נפתחו ונסגרו תוך שעתיים. מעריכים בעיר  התיכונים 66(, בעוד שאר 20/5את שיעוריהם היום )

 כי התלמידים שנדבקו קשורים לשרשרת ההדבקה של חולה הקורונה שבילה במספר מועדונים.

 טוב, בהמשך בהחודש צפויים להיפתח חטיבות ביניים, בתי ספר  אם הפתיחה של התיכונים תלך

 יסודיים וגני ילדים.

 איש  65,000-יותר מ שבילה במספר מועדונים בסיאול.הקורונה מקרים קושרו לחולה  200-כ

 נבדקו בהקשר למקרה זה.

21/5/2020 

 ( את אחד התיכונים לאחר שאחד התלמידים התגלה 21/5בדאיגו, סגרו היום ).כחולה קורונה 

 66  התיכונים שנסגרו אתמול בעיר אינצ'ון, יקיימו בינתיים את הלימודים הצורה מקוונת, עד

 שהחקירה האפידמיולוגית תסתיים.

24/5/2020 

 מקרים שקושרו לחולה קורונה שבילה במספר מועדונים בסיאול,  225-לאחר שכבר נמצאו כ

, לאחר שזיהו אותם כמוקדי דרום קוריאה סגרה אלפי ברים, מועדוני לילה ומועדוני קריוקי

קבל . כל מי שיבקר במקומות אלו, כמו גם הבעלים שמקבלים אותם, יוכל להתפרצות חדשים

בעקבות התפרצות. בניגוד לחולים שנגרמו ם , והממשלה תוכל גם לתבוע אותם בגין נזקיקנס

חשבונות את ה לשלם יצטרכו אסוריםאחרים, אלה אשר יידבקו בנגיף במתקנים אלה בזמן שהם 

 .הקשורים לנגיף הקורונה רפואיים שלהםה

 התיכונים שנסגרו ביום רביעי כתוצאה  66את  25/5יום שני המדינה צפויה לפתוח מחדש ב

מפחד מהתפרצות תחלואה שלמדו במוסדות אחרים כחולי קורונה ומאבחון של שני תלמידים 

 בקורונה.

25/5/2020 

 קומות כמו מועדונים, ברים, קריוקי החל מחודש יוני, ממשלת דרום קוריאה תרשום ביקורים במ

. זו. מקומות אלו יהיו חייבים להשתמש במערכת QRע"י מערכת רישום מבוססת קוד  ומסעדות

המידע שלהם יירשם ע"י ליקציה, ואפבכניסה למקום באמצעות  QRקוד  הלקוחות יצטרכו לקבל

או שאין להם טלפון סלולרי, עדיין יצטרכו  QRהנהלת המקום. אנשים שיסרבו להשתמש בקוד 

המידע שנמסר יהיה זמין למטרות חקירות  לרשום את פרטי הזיהוי שלהם אצל הצוות.
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בעה שבועות. המערכת תהיה בשימוש כאשר אפידמיולוגיות בלבד ויימחק אוטומטית לאחר אר

 רמת ההתראה של מחלות זיהומיות במדינה היא בשתי הרמות הגבוהות ביותר שלה.

26/5/2020 

 דחו את פתיחתם ל27/5-בתי ספר יסודיים וגני ילדים שהיו אמורים להיפתח ב 200-בסיאול, כ ,-

 .1/6-צפויים להיפתח מחדש בנמצא חיובי לקורונה. רוב בתי הספר  6, לאחר שילד בן 1/6

 חודשי מאסר. האדם סרב להישאר בביתו או באחד  4-אדם שסרב לציית לחוקי הבידוד נשפט ל

מהמתקנים הממשלתיים לבידוד וביקר במקומות ציבוריים כמו חנויות וסאונה, למרות שקיבל 

 אזהרות רבות להיכנס לבידוד.

 שבילה במספר מועדונים בסיאול.מקרים שקשורים לחולה הקורונה  250-נמצאו כבר כ 

26/5/2020 

 מקרי תמותה. 270-מקרי הדבקה בקורונה וכ 11,500, בדרום קוריאה כמעט 31/5-נכון ל 

 יסגרו מוזיאונים ופארקים. כמו כן, מעודדים  בה הקלו בהגבלות בשבועות האחרונים, ,בסיאול

  .שתלט על התפרצות חדשהבמטרה להאינטרנט ומתחמי קריוקי לסגור. זאת, -מכינות, בתי קפה

 בתי ספר נסגרו או דחו את פתיחתם. 800-יותר מ 

  



 

81 

 :סינגפור
21/4/2020 

 פר הנדבקים עולה על מס 21/4-התפרצות שנייה. נכון לשבועיים האחרונים בסינגפור חלה ב

9,100. 

  כמעט כל הנדבקים החדשים מגיעים ממעונות של עובדים זרים. רבים מהנדבקים הם פועלי בניין

 מדרום אסיה, החיים במעונות צפופים.

  0.12%בלבד עד כה. שיעור של  11 –דווח על מספר נמוך ביותר של חולים שמתו מקורונה. 

  ,הכריזה על סינגפור חזרה להשבתה חלקית, וכחלק ממאמצי ההשתלטות על התפרצות זו

 :14/4-אמצעי ההגבלה הבאים החל מה

o ר למטרות חיוניות:צמצום תנועות ואינטראקציות למעט אלו אש 

 70%-צמצום תחב"צ ב 

 80% מכוח העבודה עובדים מהבית 

  בסופי שבוע 30%-20%-בימי חול ו 40%-30%פחות אנשים יוצאים החוצה 

o קציני אכיפה ופקחים ברחבי המדינה; אמצעי בקרת המונים להגבלת  3,000-הצבה של כ

 .כניסה לפארקים ושווקים

o מרחק בטוח אזהרות וקנסות לאנשים שלא שמרו על. 

o חובת חבישת מסכה בכל יציאה מהבית. 

o ה בין צוותים דשמירה על הפר: שיפור אמצעי הריחוק במקומות העבודה הממשיכים לפעול

, הפחתת האינטראקציות החברתיות בין העובדים במהלך העבודה העובדים במיקומים שונים

 והפסקת האוכל, והקפדה על חבישת מסכה גם במקום העבודה.

  עם אופציה להארכה עד 4/5עד  21/4-למשך שבועיים מה 21/4-מהאמצעי הגבלה נוספים החל ,

 :בהתאם לצורך 1/6

o מכוח העבודה שמגיע לעבודה 15%-שאיפה לצמצום ל. 

o מספר העובדים באתר יופחת למינימום הנדרש ויתבצע רישום שלהם. 

o הצבת מערכת המזהה את כניסת העובד למקום העבודה ואת יציאתו. 

o .אכיפה מוגברת במקומות עבודה 

o .עסקים יידרשו להפסיק את פעילותם אם יתעורר אשכול זיהומים בקרב הצוות העובד במקום 

o .)אכיפת אמצעי ריחוק במעונות )שם עיקר ההתפרצות 

o  הקמת מתקנים רפואיים ומרפאות שלישות כדי להבטיח שעובדים יקבלו טיפול וטיפול רפואי

ודדים לפנות לרופא, כך שניתן יהיה לאבחן אותם ולקבל טיפול נאותים. עובדים חולים מע

מתאים. מי שיגלה סימנים של חוסר נשימה עם תסמיני נשימה, יופרד מוקדם ככל האפשר 

 מתושבי המעונות האחרים.

o תנועה במעונות ומחוץ להם. יסורא 

o .שיפור תנאי העובדיםהזרים הגרים במקומות אחרים 

o  להישאר בבית ולהימנע מלצאת החוצה חוץ מאשר לרכישת מזון, האוכלוסיה הכללית נקראת

 צרכים חיוניים ושירותים רפואיים.

o  אנשים היוצאים להתאוורות יכולים לעשות זאת כשהם לבד, ולא בקבוצה. כמו כן להימנע

 .מנסיעות לאזורים אחרים

o צמצום השהייה בחוץ ומילוי ההנחיות. 

o  של האנשיםהאישיים למקומות רגישים תותר כניסה בתאריכים מסוימים, תלוי בפרטים. 

3/5/2020 

 העלייה במקרי התחלואה ב-COVID-19  בסינגפור נמשכת עם מאות מקרים בכל יום, כאשר רוב

 מהדבקות במעונות של העובדים הזרים. ( מגיעים90%)מעל המקרים 

 מספר המקרים כפול מהמספר  מקרי תחלואה. 18,200-, בסינגפור כבר למעלה מ3/5-נכון ל

 )לפני כמעט שבועיים(. 21/4-שדווח ב

  0.09% –מקרי תמותה בלבד  17אחוז התמותה ממשיך להיות נמוך מאוד. עד כה דווחו. 

6/5/2020 

 חולים. שיעור התמותה ממשיך  20,200-מספר החולים בסינגפור ממשיך לעלות ועומד על כ

 מתים. 18 להיות נמוך ועומד על
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 ( לעבודה, תחת חוקים נוקשים הכוללים, בין השאר, חבישת מסכה 5/5במדינה חזרו אתמול )

 במשך כל היום במשרד וללא התקהלויות לארוחת צהריים.

 עבור אלו שיש להם פעילויות מעשיות וזקוקים לתמיכה נוספת.19/5-בתי הספר ייפתחו ב , 

  עקב התפרצות המחלה שם(. 1/6-עד לההגבלות על מעונות העובדים הזרים יימשכו( 

11/5/2020 

  עסקים נבחרים כמו מספרות, שירותי כביסה 1/6אף על פי שההגבלות צפויות להמשיך עד ,

 .12/5-יורשו להיפתח ב וקונדיטוריות

 העסקים הנפתחים נדרשים להשתתף ב12/5-החל מה ,-SafeEntry System  אשר תנטר

נסים והיוצאים, כדי שהמדינה תוכל לעקוב אחר קשרי ותעקוב אחר העובדים והלקוחות הנכ

 הדבקה.

13/5/2020 

  בסינגפור ממשיכה העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה אצל העובדים הזרים. נכון לתאריך

 מקרי תמותה מהנגיף.  21-חולים מאומתים ו 25,450-זה במדינה כ

  המדינה מתכננת לערוך בדיקות לכל העובדים הזרים במהלך השבועות הבאים. מערך הבדיקות

 .PCRיהיה משולב ויכלול הן בדיקות סרולוגיות והן בדיקות 

18/5/2020 

 מקרי תמותה  22חולים מאומתים. ישנם  28,345-מספר הנדבקים ממשיך לעלות ועומד על כ

 מהנגיף.

  שים.אנ 9,340עד כה החלימו מהנגיף 

  מתחזים לאנשי משרד בסינגפור, המדינה מזהירה לאורך כל התקופה הזו משיחות הונאה בהן

 .הכולל נתונים פיננסייםמתקשרים לאנשים ומנסים להוציא מהם מידע אישי  הבריאות

21/5/2020 

 ן נמצאת תחת תנאי סגר. כיוון שכך, דיוני בית המשפט מתנהלים דרך אפליקציית יהמדינה עדי

 בית המשפט העליון דן למוות סוחר סמים. 15/5ביום שיש זום. 

25/5/2020 

 מדענים מ-National Centre for Infectious Diseases וה-Academy of Medicine  בסינגפור

בה הם מציינים כי הם גילו שהתקופה  ( Position StatementJoint) נייר עמדה משותףפרסמו 

המדבקת של נגיף הקורונה עשויה להתחיל כשני ימים לפני הופעת תסמינים ולהימשך כשבעה 

. הם יום 11אינם מדבקים כבר לאחר  COVID 19-. המשמעות היא שרוב חולי היום 10עד 

במהירות לאחר השבוע הראשון ולא נמצא לאחר  התרבותהגיעו למסקנה שהנגיף מפסיק ל

לפי ש השבוע השני, למרות שבדיקות המטופלים יצאו חיוביות. בהצהרה זו החוקרים מציינים

לקבל חכות ל, במקום מדבקיםלשחרר מטופלים על סמך כמה זמן הם היו  ניתןהממצאים שלהם 

 קיימא".-או לנגיף בר הדבקהבדיקה חיובית "אינה משתווה ל ת.ובדיקה שלילישתי תוצאות 

מחקר  להתבסס ע ידעהמ להפיץ את הזיהום. יכוליםשברי נגיף שכבר לא  למצוא ותבדיקות יכולה

חולים בסינגפור. כרגע חולים משוחררים במדינה לאחר שתי תוצאות בדיקה  73שנערך בקרב 

 ות. החוקרים מתכננים לפרסם את תוצאות המחקר בכתב עת מדעי.שלילי

31/5/2020 

 מקרי תמותה. 23-מקרי הדבקה בקורונה ו 35,000-, בדרום קוריאה כ31/5-נכון ל 

 קהילת העובדים הזרים. – מהמקרים( 99%-)כ עיקר ההדבקה 

 

  

https://www.ams.edu.sg/view-pdf.aspx?file=media%5c5556_fi_331.pdf&ofile=Period+of+Infectivity+Position+Statement+(final)+23-5-20+(logos).pdf
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 :טאיוואן
22/4/2020 

  בצורה טובה.עד כה טאיוואן מצליחה למנוע את התפשטות המגפה 

 6-הבריאו ו 236, מתוכם מיום קודם( 1)עלייה של מקרה  מקרי תחלואה 426, ישנם 22/4-נכון ל 

 מתו.

 מדדה חום למגיעים 31/12/2019-ב טאיוואן נקטה באמצעי זהירות ברגע ששמעה על הנגיף .

 מווהאן ומי שגילה סימפטומים חשודים נשלח מיד לבידוד.

  להתמודדות עם מגפות שהוקם לאחר מגפת הסארס. מרכז השליטה למדינה מרכז שליטה ייעודי

 , היום בו סין הודיעה כי נגיף הקורונה מדבק מאדם לאדם.20/1-נכנס לפעולה רשמית ב

  טיוואן היתה אחד המקומות הראשונים באסיה שהגביל את כניסת מבקרים מווהאן ואחר כך מסין

 כולה. 

 קוד  כיום נדרשים כל המגיעים לטיוואן לסרוקQR  בשדה התעופה ולמלא שאלון רפואי, המאפשר

 לסווג אותם לבעלי סיכון גבוה ונמוך.

 השלימה טיוואן בתוך יום אחד אינטגרציה בין מאגר המידע של רשות ההגירה לבין  27/1-ב

מערכת הביטוח הרפואי. כך יכולים כל בתי החולים באי לקבל אוטומטית מידע על המדינות בהן 

 תקופה האחרונה.ביקר המטופל ב

  כבר באמצע פברואר הגבירה את ייצור מחטא הידיים והמסכות, השיתה קנסות על העלאת

המחיר של ציוד רפואי, וגיבשה תקני היגיינה עבור התחבורה הציבורית ותחומים נוספים, כמו 

 רכבות ובתי ספר.

 כבדים למפירי בידודקנסות איכון למכשירים סלולריים של הנמצאים בבידוד ו. 

  ימים. 7יום, חובה על האדם להמשיך לנטר את בריאותו למשך  14לאחר בידוד של 

 אחרי הארכה של שבועיים לחופשת 24/12/2019-בטיוואן התלמידים כבר שבו לבתי הספר ב ,

 ראש השנה. 

  שאר מבני הציבור, עוברים כל הנכנסים בדיקת חום בכניסה ומחטאים ידיים. ובבבתי הספר

 סכה על היום חוץ מבשעת האוכל, אז מפרידה בין הילדים מחיצת פלסטיק.הילדים חובשים מ

 חוץ מבתי הספר, גם משרדים, מסעדות ורוב מרכזי הבידור נשארו פתוחים. 

  ההנחיות לציבור הן לחבוש מסכות כאשר משתעלים ומתעטשים, לשטוף ידיים בסבון היטב

 חולים.ולהימנע ממקומות הומי אדם כולל בתי לעיתים קרובות 

  כמו כן, חובה לחבוש מסכה כאשר הולכים לרופא או מלווים חולה, אם יש לאדם מערכת חיסונית

 חלשה או מחלות רקע.

27/4/2020 

 דווח כי לא היו מקרי הדבקה חדשים. 27/4-וב 26/4-ב 

 פורסם כי אנשים הנמצאים בבידוד או בסגר יוכלו להגיש בקשה לרשויות הבריאות  25/4-ב

 י לצאת ללוויה או ביקור קרובים, תחת התנאים הבאים:המקומיות כד

o  ימים או  5אנשים אסיפמטומטיים יוכלו להגיש בקשה לרשויות עבור המטרות הנ"ל אם עברו

 יותר מהתחלת הבידוד/הסגר.

o  ,הרשות המקומית לאחר שהבקשה אושרה ובית החולים )המקומי( מקבל הסכמה מהמבקש

 ורונה במתקן ייעודי, על חשבון המבקש.תארגן עבור המבקש בדיקה לגילוי ק

o  לאחר יומיים מקבלת תוצאה שלילית, יוכל המבקש בהסכמת בית החולים לצאת לבקר חולה

 או ללכת ללוויה, למשך לא יותר משעה אחת.

o  המבקש יהיה צריך לחבוש מסכה כאשר הוא יוצא החוצה ולשמור על ריחוק חברתי, וכן לא

 יוכל להשתמש בתחבורה ציבורית.

4/5/2020 

 .טאיוואן החזירה את משחקי הבייסבול )כנראה שכבר לפני חודש(, אך ללא קהל 

6/5/2020 

 ( דווח על מקרה אחד שהגיע מחוץ למדינה.6/5(, והיום )5/5בטאיוואן לא דווחו מקרים אתמול ) 

  המצב התייצב ובשל כך( היום הודיע המרכז לפיקוד המגיפה המרכזיתCECC:) 

o  אזרחי טייוואן שלא עזבו את חוביי, יכולים לחזור לטייוואן בעצמם, אך עליהם  8/5-החל מה

ימי בידוד לאחר  14לנקוט אמצעי זהירות מוגברים במהלך נסיעתם חזרה לטאיוואן ולעבור 

 הכניסה למדינה.
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o יתקבלו  7/5-הוקלו ההגבלות על בקשות לאתרי הלינה של הפארקים הלאומיים החל מה

 יכולת אתר הלינה.בפארק הלאומיים בהתאם לדרישות החדשות של  .בקשות לאתרי הלינה

o בכי , 8/5-החל מה( כל משחק עונה רגיל של ליגת הבייסבול המקצועית הסיניתCPBL יכול )

 אלף צופים.יות לה

12/5/2020 

 יום ללא הדבקות מקומיות. 30-מקרים חדשים, ו 0( על 12/5) בטאיוואן מדווחים היום 

  מקרים  36-מקרים מקומיים ו 55מקרים מיובאים,  349מקרים, מתוכם  440בטאיוואן היו עד כה

 . Navy Fleetשהגיעו מהספינה 

 שוחרו מבית החולים. 372-אנשים מתו מהמחלה ו 7 עתה עד 

21/5/2020 

 ( על מקרה חדש שהגיע 21/5לאחד שבועיים ללא מקרים שדווחו במדינה, טאיוואן מדווח היום )

 דם ששהה במקסיקו.מא

31/5/2020 

 מקרי תמותה. מקרה ההדבקה האחרון  7-מקרי הדבקה בקורונה ו 442, בטאיוואן 31/5-נכון ל

 .29/5-דווח ב

 

 

  



 

85 

 :איטליה
21/4/2020 

  מתים. 24,000נדבקים ומעל  181,000באיטליה מעל 

 אחרי ארה"ב.מבחינת מספר המתים איטליה נמצאת במקום השני , 

  אחרי ארה"ב וספרד.מבחינת מספר הנדבקים במקום השלישיאיטליה נמצאת , 

 10/3-המדינה נמצאת בסגר בכל רחבי המדינה החל מה. 

 כי המדינה נערכת להקלות הדרגתיות בסגר שיתחילו ב 21/4-ראש ממשלת איטליה הודיע ב-

5/4. 

22/4/2020 

 ום במגמת מתים. מאז מספר המתים בי 919 – 26/3-שיא במספר המתים ביום אחד היה ב

 ירידה, אך עדיין עומד על מספר של כמה מאות מתים ביום.

 איטליה כולה הושמה  ,(9/3)למחרת מחוזות אחרים.  14-כל לומברדיה ו לע הוטל הסגר 8/3-ב

 מיליון איש בהסגר.  60-, מה שהציב יותר מסגרתחת 

 סופרמרקטים ובתי נאסרה באיטליה כמעט על כל הפעילות המסחרית למעט  2020במרץ  11-ב

 מרקחת.

 הודיע ראש ממשלת איטליה כי כל העסקים במדינה, למעט העסקים החיוניים, ייסגרו עד  22/3-ב

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. סופרמרקטים, בתי מרקחת, שירותי דואר, שירותים  3/4

 ציבורים חיוניים ובנקים יישארו פתוחים.

30/4/2020 

  המדינה החלה לבצע  21/2-, וב15/2-תחלואה בקורונה דווח בבאיטליה, המקרה הראשון של

 קות. כעת ניתוח נתונים מראה כי הייתה תחלואה בקורונה כבר בחודש ינואר.יבד

4/5/2020 

 3/5-מספר הנדבקים והמתים נמוך יותר בהשוואה לימים הקודמים ונראה שהוא מתחיל לרדת. ב 

 מתים. 174-נדבקים ו 1,389דווח על 

  מנסה היום להקל מעט בהגבלות. )הממשלה אישרה רשימת פעילויות, אך המחוזות איטליה

 קובעים גם לעצמם את הרגולציה.(:

o  ,מיליון תושבי איטליה יוכלו לנוע בצורה חופשית יותר באזורים שלהם,  60בשלב ראשון זה

תר לבקר קרובי משפחה, לצאת לפארקים עם ילדיהם, ולרכוב על אופניים או לרוץ רחוק יו

 מהבית.

o  עם זאת, דבר זה לא יכול להיעשות בקבוצות, לכן ארוחות צהריים משפחתיות גדולות

 אסורות. 

o  .אסור להגיע לבתי נופש 

o .אנשים לא יכולים לעזוב את האזורים שלהם, למעט במקרי חירום או מסיבות בריאותיות 

o  צלם השבוע אשניים מהמחוזות, ונטו וקלבריה הסירו את הסגר שלהם מוקדם, ונפתחו

 בארים ומסעדות עם שולחנות חוץ.

o  מחוז ליגוריה שוקל לאפשר לאנשים לצאת לשיט בקבוצות קטנות, ופותח מחדש את חופי

 הים שלו. 

o  .כך גם אזור מרגה, אך להליכות ולא למטרת שיזוף 

o י הים סגורים, אפילו לאלה שגרים ליד הים.פרומאנה חו-במחוז אמיליה 

7/5/2020 

 מבחינת  3-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 214,450להיום, מעל  באיטליה, נכון

 תחלואה, אחרי ארה"ב וספרד.

 ה, תאיש, והיא נמצאת במקום השלישי מבחינת תמו 29,700-מבחינת תמותה, באיטליה מתו כ

 אחרי ארה"ב ואנגליה.

 .באיטליה חזרו ביום שני לעבודה, אך בתי הספר עדיין סגורים 

  ,מסגרות שאחרי בי"ס ומרכזי ספורט עדיין סגורים.גם כנסיות 

  הכדורגל חזרו להתאמן.קבוצות 

 18/5-אזרחי יוכלו לקיים חתונות וטקסים דתיים החל מה . 

  הכומר והמתפללים יצטרכו ללבוש מסכות. על הכומר ללבוש כפפות ועליו להקפיד להימנע מכל

מגע עם המאמינים. עובדי הכנסייה יצטרכו לשמור על מרחק של מטר מאחרים, בתוך הכנסייה 
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לא יוכל להשתתף. בכניסה לכנסיות יוצב ג'ל  –מעלות  37.5ומחוצה לה. אדם עם חום מעל 

 .טקסמיסה, יהיה צורך לחטא את הכנסייה והחפצים ששימשו במהלך הלחיטוי. בסוף כל 

 .הסכמים דומים ייחתמו בקרוב עם קבוצות דתיות אחרות 

7/5/2020 

  מבחינת  5-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 219,000באיטליה, נכון להיום, מעל

 תחלואה, אחרי ארה"ב, ספרד, רוסיה ובריטניה.

  ,איש, והיא נמצאת במקום השלישי מבחינת תמותה,  30,560-באיטליה מתו כמבחינת תמותה

 אחרי ארה"ב ואנגליה.

 חנויות נוספות, מוזיאונים, ספריות.18/5-מתוכננות פתיחות של עסקים נוספים ב : 

 ייפתחו מסעדות וברים )לאכילה בפנים(. 1/6-אם שיעור ההדבקה ימשיך לרדת, ב 

12/5/2020 

 החל מהאיטליה יוכלו להחליט בעצמן מהם יהיו צעדי ההקלה הבאיםהממשלות האזוריות ב ,-

. הממשלות האזוריות יוכלו להחליט מתי לפתוח מסעדות, בתי קפה, ברים, מספרות 18/5

 ועסקים נוספים, על בסיס הנחיות הבטיחות שנקבעו ע"י ממשלת איטליה.

5/2020/31 

  דאן.החג המסיים את הרמ –פיטר המסגדים באיטליה יישארו סגורים עד אחרי עיד אל 

14/5/2020 

 13/6-עונת הכדורגל באיטליה תחזור ב. 

17/5/2020 

 כדי לאפשר תיירות. 3/6-הקלות בהגבלות על נסיעות יחלו ב 

 בהתאם להנחיות  18/5-ועסקים נוספים ייפתחו ב , מוזיאוניםחנויות, ברים, מסעדות, מספרות

 הריחוק החברתי והשמירה על ההיגיינה.

 בוותיקן. 18/5-טקסי דת ומיסות יאופשרו החל מה 

 חנויות, מסעדות ומספרות. 18/5-ף, ייפתחו בגיגם במחוז לומברדיה שנפגע קשה מהנ 

18/5/2020 

 מערכת הבריאות באיטליה, הממשלה  קריסתבעקבות התחלואה המאסיבית בקורונה ו

מיליארד  3בעלות של  115%-האיטלקית מתכננת להגדיל את קיבולת מחלקות הטיפול הנמרץ ב

 מיטות טיפול נמרץ. 11,000-דולר למימון יותר מ

19/5/2020 

  "במדינה 9/3-המספר הנמוך ביותר שדווח מאז ה –אנשים ביום ראשון  99באיטליה מתו "רק .

 אנשים. 32,000מנגיף הקורונה מעל מתו עד כה 

 מבחינת תחלואה,  6-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 226,900-באיטליה, נכון להיום, כ

 אחרי ארה"ב, רוסיה, ספרד, ברזיל ובריטניה.

  שבועות. 10נפתחו ברים, מסעדות, חנויות, מספרות ומוזיאונים, לאחר סגר של  18/5ביום שני 

 שמור על ריחוק חברתי ולחבוש מסכה כשנמצאים באזורים ציבוריים ובזמן התושבים נדרשים ל

 נסיעה בתחבורה ציבורית.

 ייפתחו מרכזי ספורט ומכוני כושר. 25/5-ב 

 יותר לאנשים לנסוע מחוץ לאזור המגורים שלהם. 3/6-ב 

 3/6-המדינה תאפשר לזרים מחו"ל להיכנס אליה ב. 

21/5/2020 

 המדינה תאפשר לתיירים מ-EU ללא דרישה לבידוד. 3/6-היכנס אליה בל 

31/5/2020 

 מקרי תמותה. 22/340-מקרי הדבקה בקורונה ו 232,000מעל  באיטליה, 31/5-נכון ל 

 מבחינת מקרי תמותה. 3-בעולם מבחינת תחלואה ובמקום ה 6-איטליה נמצאת במקום ה 
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 :ספרד
22/4/2020 

  מתים. 21,700נדבקים ומעל  208,000בספרד מעל 

 אחרי ארה"ב.נדבקיםנמצאת במקום השני מבחינת מספר ה ספרד , 

 ואיטליה, אחרי ארה"ב מתיםנמצאת במקום השלישי מבחינת מספר ה ספרד. 

  (. מאז מספר המתים ביום במגמת ירידה, אך עדיין עומד 2/4-מתים ביום אחד )ב 950בשיא היו

 על מספר של כמה מאות מתים ביום.

 על סגירת אתרי התרבות ברחבי המדינה.משרד התרבות הורה  10/3-ב 

 לסגור את בתי הספר והאוניברסיטאות. 12/3-הרשויות החליטו ב 

 11/4-הורחב מצב החירום עד ל 25/3-יום. ב 15משך ל הוכרז בספרד מצב חירום 13/3-ב. 

 קטלוניה ועוד( הורו על סגירת מסעדות וחנויות, חות חלק מהמחוזות )מדריד,  14/3-13/3-ב

 לממכר מזון ומוצרים בסיסיים. מחנויות

 פנתה ספרד למדינות נאט"ו בבקשה לסייע במתן ציוד רפואי לרבות מכונות הנשמה  25/3-ב

 וערכות בדיקה לקורונה.

 החלו הקלות בסגר בענפים שונים במשק בהם בניין ותעשייה. 13/4-ב 

 להליכה קצרה בליווי יוכלו לצאת  14ילדים מתחת לגיל  27/4-כי מה הממשלה הודיעה 21/4-ב

 הוריהם או מבוגר אחר שגם איתם באותו בית.

4/2020/32 

 9/5-ראש ממשלת ספרד ביקש מהפרלמנט להאריך את ההכרזה על מצב חירום עד ל. 

  מתכננת הקלות בסגר רק במחצית השנייה של מאי.ספרד 

30/4/2020 

 הכוללים את כל הגילים  בתי אב נבחרים 36,000-בדיקות סרולוגיות ל 27/4-ספרד התחילה ב

ההערכה  , על מנת להעריך כמה אחוזים מהאוכלוסיה פתחו נוגדנים נגד נגיף הקורונה.והאזורים

 מתוכם. 60,000-אנשים וכי הדגימה הסופית תכלול לפחות כ 90,000-היא שבבתים אלו יש כ

4/5/2020 

 בחינת מספר המתים מ 3-לאחר שאנגליה עדכנה את מניין המתים אצלה ועברה להיות במקום ה

עם  4-מקורונה )מניין מתים שמתקרב מאוד למניין המתים באיטליה(, ספרד עברה למקום ה

 מתים. 25,000כמעט 

 3/5-מספר הנדבקים והמתים נמוך יותר בהשוואה לימים הקודמים ונראה שהוא מתחיל לרדת. ב 

 מתים. 164-נדבקים ו 1,533דווח על 

 מתחילה היום בצעדי הקלה ראשוני( םphase Iב )-איים )שלושה באיים הקנריים ואחד בים  4

 התיכון( בהם היו )או לא היו כלל( מקרי תחלואה מועטים בימים האחרונים. במסגרת ההקלות:

o הקלה נוספת במגבלות התנועה 

o פחות מגבלות על עסקים 

o  איש יורשו להתאסף במרחק מומלץ 10עד 

o  בבית 10אנשים בלוויות בשטח פתוח, או  15עד 

o  ,נוסעים לאיים אלו  נוסעים לאיים האלה יעברו בדיקת נוגדנים מהירה, ואם ייצאו חיוביים

 כדי לדעת אם הם חולים כרגע או שחלו וכבר החלימו. PCRיעברו גם בדיקת 

5/5/2020 

 ( נפתחו עסקים קטנים. 4/5אתמול ) 

  לאזורים בהם יש הממשלה מקווה להחזיר את המדינה ל"נורמליות חדשה" בסוף יוני, ותאפשר

 פחות מקרי תחלואה ורוויה בבית חולים להיפתח מוקדם יותר מאשר חלקים נגועים יותר.

7/5/2020 

 מבחינת  2-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 256,900כמעט , נכון להיום, בספרד

 .תחלואה, אחרי ארה"ב

 ה, תמבחינת תמו רביעיאיש, והיא נמצאת במקום ה 26,000-מתו כ ספרדמבחינת תמותה, ב

 .ואיטליה אנגליהב, אחרי ארה"

 24/5-הפרלמנט בספרד האריך בפעם הרביעית את ההגבלות על התנועה והעסקים עד ל. 
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  מרבית ספרד החלה ביום שני את "שלב אפס" של תוכנית ההקלה של הממשלה, בהסרת חלק

טייק מו מסעדות לשירות מההגבלות למגזרים נוספים של כוח העבודה כדי לחזור לתפקידיהם, כ

 מספרות עם לקוחות בתיאום מראש בלבד.אווי, חנויות קטנות ו

 אם הם מראים כי  "רים מסוימים יתקדמו ל"שלב הראשון, אזו(11/5) הבא צפוי כי ביום שני

נמוכים וכי מתקני הבריאות שלהם מסוגלים להגיב במהירות לכל התפרצות  הדבקהשיעורי 

 חדשה.

10/5/2020 

 ( ספרד עוברת לשלב הבא בהקלות 11/5ום שני )החל מי(Phase I )2-ותהיה מחולקת ל 

בהתאם לרמת הסיכון באזור: מדריד וברצלונה נמצאות באזורים בהם ההגבלות על התנועה 

 נשארות. באזורים בהם יחולו הקלות, יהיו ההקלות הבאות:

o  אנשים. 10מותרת התקהלות של עד 

o  400רגל רבוע, או  4,305-לפתוח אם שטחם המרבי הוא כעסקים קמעונאיים קטנים יכולים 

מטר בין  2, תוך כיבוד המרחק המינימלי של 30%מ"ר. הקיבולת המקסימאלית תהיה 

 .65לקוחות, ועליה לקבוע לוח זמנים עדיפות לשירותים לאנשים מעל גיל 

o מטר  2-תר ממספרות, מכוני יופי ופיזיותרפיה יכולים להיפתח אך יש לשמור על מרחק של יו

 בין לקוחות וצוות העובדים, שעליהם ללבוש ציוד מגן.

o ממספר השולחנות שהוסמכו בשנה  50%-מסעדה עם מקומות ישיבה בחוץ מוגבלות ל

מטר בין הלקוחות. אסור להכיל יותר מעשרה אנשים לכל  2-שעברה ויש לשמור על יותר מ

 שולחן או קבוצת שולחנות.

o רותי המסעדה מיועדים אך ורק לאנשים השוהים במקום. מלונות מורשים להיפתח אך שי

השימוש בספא, מכוני כושר, מיני מועדונים, אזורי ילדים, דיסקוטקים, חדרי אירועים, בין 

 היתר, עדיין אסור.

o  מהשטחים המורשים. 25%שווקים חיצוניים יורשו להיפתח מחדש עם מגבלה של 

o בתנאים מסוימים כמו לפעול בשליש מיכולתם  מוזיאונים וספריות פרטיות וציבוריות ייפתחו

 ותכנון זמני כניסה ויציאה מראש.

o  מרכזי למידה ואוניברסיטאות יכולים להיפתח לתפקידים מנהליים. לפני הפתיחה יש לחטא

 אותם. מנהלי בתי הספר והאוניברסיטה יקבעו את כמות ההוראה ואנשי העזר הדרושים.

o אזרחים יורשו להשתמש באזורי ספורט בחוץ למעט  (תועיפנאי ומקצו)פעילויות ספורטיביות ב

בריכות שחייה. מותר לעסוק בספורט בו משתתפים עד שני אנשים, אך אסור ליצור קשר 

 פיזי. במרכזים ספורטיביים סגורים, התרגול חייב להיות אינדיבידואלי בתיאום מראש.

o  אנשים  10-ובחוץ איש לכל היותר אם הדבר מתרחש  15עם אשכבה טקס מותר לערוך

 אנשים לכל היותר. 15 היוקבורה יבמקומות סגורים. ב

o יורשו לפעול בשליש מיכולתם. על אנשים ללבוש מסיכה ויש לחטא חללים לפני  בתי תפילה

 כן. אסור להשתמש במים קדושים או בתהליכי פולחן.

 15  בשלב הבא המחוזות בספרד הגישו בקשה להיות במסלול מהיר לפתיחה מחודשת  17מתוך

 של ההקלות, אשר צפויה להביא את המדינה "לנורמליות החדשה" בסוף חודש יוני.

12/5/2020 

 יום לנכנסים אליה. 14, ספרד תדרוש בידוד של 15/5-החל מה 

17/5/2020 

 מבחינת תחלואה,  2-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 276,500-בספרד, נכון להיום, כ

 אחרי ארה"ב.

  איש, והיא נמצאת במקום החמישי מבחינת תמותה,  27,500תמותה, בספרד מתו מעל מבחינת

 אחרי ארה"ב, אנגליה, איטליה וצרפת.

  מהאוכלוסיה נדבקו ב 5%-כבספרד מעריכים כי-SARS-CoV-2. 

 יוכלו להיפתח בתי מלון מקומות ציבוריים אחרים, בהתאם להגבלות. מספר הלקוחות  18/5-ב

המדינה צפויה לפתוח בקרוב חלק מנמלי התעופה לטיסות ות משותפים.יוגבל וייסגרו מקומ

 בינלאומיות.

18/5/2020 

 ( שחקני כדורגל יכולים להתאמן בקבוצות של עד 18/5החל מהיום )שחקנים. 10 

19/5/2020 
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 איש. עד  60-שיעור התמותה היומי מנגיף הקורונה ירד בצורה דרסטית ועמד ביום ראשון על כ

 אנשים. 27,700מעל  ףה מתו מהנגיכ

 מבחינת תחלואה,  3-נדבקים בקורונה, והיא נמצאת במקום ה 278,200-בספרד, נכון להיום, כ

 אחרי ארה"ב ורוסיה.

  מסך מקרי  22%-כ, המהווה 51,090מספר עובדי מערכת הבריאות שנדבקו בנגיף עומד על

 .ההדבקה במדינה

  עד לאבחון בומשך הזמן מהופעת התסמינים אצל אדם-COVID-19 4-ימים ל 17-7-קוצר מ 

 ימים.

20/5/2020 

  מהיום, האנשים בספרד מחוייבים לחבוש מסכה במקומות ציבוריים בהם הם לא יכולים לשמור

לחבוש מסכה במקומות  6מטרים. החוק מחייב את כל האנשים מעל גיל  2על מרחק מינימום של 

 פטורים.  –פתוחים וסגורים. אנשים עם בעיות נשימה או נכויות שאינן מאפשרות חבישת מסכה 

21/5/2020 

 7/6-ספרד האריכה בפעם החמישית את מצב החירום במדינה, עד ל 20/5-ב. 

 .המדינה מתכננת לפתוח את גבולותיה לתיירים בסוף יוני 

24/5/2020 

  .ספרד צפויה להיפתח לתיירים זרים החל מחודש יולי 

 אך בתחילה המשחקים ישוחקו ללא קהל.8/6-ליגת הכדורגל הפופולרית "לה ליגה" תחזור ב , 

25/5/2020 

  1/7-יום לתיירים המגיעים לשטחה החל מה 14ספרד תסיר את הדרישה לבידוד למשך. 

31/5/2020 

 מקרי תמותה. 27,000מקרי הדבקה בקורונה ומעל  286,000, בספרד מעל 31/5-נכון ל 

 מבחינת מקרי תמותה. 6-בעולם מבחינת תחלואה ובמקום ה 4-ספרד נמצאת במקום ה 

  ותעביר ל 1/6על הסגר ביום שני ספרד תתחיל בהקלות-Phase II 30%-מהאזרחים. כ 70%-כ 

יעברו )באיים הקנריים והבלאריים( אזרחים  45,000-, כאשר רק כPhase I-מהאזרחים יישארו ב

 .Phase III-ל

 יאפשר לאזרחים: 2המעבר לשלב 

o  איש אשר לא גרים באותו הבית. 15מפגשים של עד 

o .קבלת שירות בתוך מסעדות 

o .פתיחה של חנויות, בתי קולנוע ומוזיאונים, אך עם מגבלת תפוסה 

  



 

90 

 :ניבוי התפרצות גל שני ודרכי פעולה
5/2020/21-5/2020/31 

  אמריקאיים מקבוצה של חוקרים-CIDRAP (Center for Infectious Disease Research 

and Policy פרסמה דוח ובו שלושה תרחישים כיצד ייראו גלים עתידיים של הדבקות בנגיף )

 .הקורונה

o  על בסיס השפעת הספרדית כמודל, החוקרים מניחים כי התפרצותCOVID-19  תימשך בין

כדור הארץ הצפוני הממוזג הכולל את ארה"ב, אך התחזית חלה על חצי  חודשים. 24-ל 18

 החוקרים טוענים כי דפוסים דומים יכולים להופיע גם בדרום הגלובלי. 

o שלושת התרחישים כרוך בגל הדבקות שני גדול יותר בסתיו ובחורף.  ןהגרוע מבי התרחיש

 .וביותר ולכן המדינות צריכות להיערך לקראת זהו התרחיש הסבירלדעת החוקרים 

o גלי תחלואה חוזרים, קטנים יותר:1רחיש ת : 

הראשון, שקורה ברגע זה, יביא אחריו שורה של גלים קטנים  COVID-19-בתרחיש זה, גל ה

יותר לאורך הקיץ ולאחריו. גלים אלה יביאו למספר נמוך יותר של הדבקות מכפי שארצות 

החודשים הבאים  24עד  18הברית ומדינות אחרות חוות כיום. עם זאת, הם יימשכו במהלך 

 צטמצמו בהדרגה(.י)לפני ש

החוקרים ציינו כי האזורים הגיאוגרפיים בהם יתרחשו הגלים הבאים תלויים בהגבלות 

והנחיות הריחוק החברתי שנקבעו במקומות השונים, וכיצד בסופו של דבר מגבלות אלה 

 משפיעות.

o  גל שני, גדול יותר של תחלואה בסתיו:2תרחיש : 

תרחיש שבו לאחר הגל הראשון  זהו .מבין שלושת התרחישים -והסביר ביותר  -הגרוע ביותר 

מספר גלים או קטן גל אחד  ויגיע גל גדול יותר בסתיו או בתחילת החורף. לאחר מכן יבוא

, 1918-תרחיש זה משקף את מה שקרה במהלך השפעת הספרדית ב .2021בשנת  קטנים

 חלת אמצעים כמו סגר על האוכלוסיה.גל זה ידרוש שוב ה .2009-ב H1N1-ושפעת ה

o  דעיכה איטית" של הדבקה מתמשכת:3תרחיש" : 

תרחיש זה מציע כי הגל הראשון הזה של תחלואה בנגיף הקורונה הוא הגדול ביותר שנראה. 

מתמשכת  תעבור ל"דעיכה איטית" של הדבקה COVID-19-בחודשים הקרובים מגיפת ה

דפוס כזה עם מגפות שפעת בעבר, אך לדעתם זוהי לפי המומחים לא נצפה  ומקרים חדשים.

. תרחיש זה פירושו שמדינות ככל הנראה לא COVID-19עדיין אפשרות שיכולה לקרות עם 

 יצטרכו לעשות סגר אף על פי שצפויים מקרי תחלואה ותמותה רבים.

o המלצות החוקרים מ-CIDRAP: 

על מדינות, שטחים ורשויות בריאות שבטיות להתכונן לתרחיש הגרוע ביותר )תרחיש  .1

 (, כולל חוסר זמינות של חיסון או חסינות עדר.2מס' 

על סוכנויות ממשלתיות וארגוני משלוחי בריאות לפתח אסטרטגיות להבטחת הגנה  .2

 שכיחות המחלה עולה.התפרצות ונאותה לעובדי הבריאות כאשר 

, הכלהעל פקידי ממשלה לפתח תוכניות קונקרטיות, כולל טריגרים להחזרת אמצעי  .3

 .םבעת התרחשות תחלואה שיאילהתמודדות עם 

פה זו תיים צריכה לשלב את התפיסה כי מגהעברת תקשורת סיכונים מצד גורמים ממשל .4

תקופתית  התפרצותעם חיות וכי אנשים צריכים להיות מוכנים ללא תיגמר בקרוב 

 בשנתיים הקרובות. של המחלהרית אפש

5/2020/41-5/2020/91 

 במאמר שפורסם ב-Science  ונים של שע"י צוות מאוניברסיטת הארווארד, בדקו תרחישים

  ונתונים מנגיפים קשורים. COVID-19דינמיקת ההדבקה באמצעות הנתונים האחרונים של 

 crossצולבת )החיסוניות רמת החיסוניות ומשך הזמן הדרוש לע"י הערכת העונתיות, 

immunity) המחברים בנו מודל  ,(בארה"במנתונים  )מידע שנלקח נגיפי בטאקורונה אחריםל

-SARSהמחברים משערים כי התפרצויות חוזרות ונשנות של . SARS-CoV-2הדבקה של 

CoV-2  .בהיעדר התערבויות אחרות, יתרחשו ככל הנראה לאחר הגל הראשוני והחמור ביותר

מדד מרכזי להצלחת הריחוק החברתי הוא האם קיימת חריגה מיכולות הטיפול הנמרץ. כדי 

. התערבויות 2022או לסירוגין עד להימנע מכך, ייתכן שיהיה צורך בריחוק חברתי ממושך 

נוספות, כולל הרחבת הקיבולת של טיפול נמרץ וטיפול יעיל, ישפרו את הצלחת הריחוק החברתי 

לסירוגין ויזרזו את רכישת חסינות העדר. המחברים מציינים כי יש צורך בדחיפות במחקרים 

https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/11/science.abb5793
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/11/science.abb5793
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. אפילו במקרה של SARS-CoV-2-סרולוגיים אורכיים כדי לקבוע את היקף ומשך החסינות ל

מכיוון שיוכלו להיות הדבקות  SARS-CoV-2חיסול לכאורה של הנגיף, יש לשמור על מעקב 

 .2024-מחדש אפילו ב

 כל המודלים הדגימו את נקודות המפתח הבאות:

o SARS-CoV-2 אביב היו שיאים -יכול להתפשט בכל זמן במשך השנה. להתפרצויות חורף

 5חורף. מספר המקרים המצטברים לאורך תקופה של -נמוכים יותר מאשר להתפרצויות סתיו

 שנים היה דומה בכל זמני ההתפרצות.

o אם החסינות ל-SARS-CoV-2 כמו  .אינה קבועה, היא תיכנס ככל הנראה למחזור סדיר

נכנס לתפוצה ארוכת טווח  SRAS-CoV-2-, תרחישים רבים מובילים לכך שבמגפת שפעת

 5שנתיות או ספורדיות במהלך -לצד שאר נגיפי הבטאקורונה, ייתכן שבתבניות שנתיות, דו

 השנים הבאות. 

o  יותר במהלך גל המגפה הראשוני,  נהקט לשכיחות שיאשונות עונתית גבוהה בהדבקה תביא

-SARS הדבקה שלהשונות העונתית ברמת  ות יותר בחורף.אך תביא להתפרצויות גדול

CoV-2 ביא תיותר  החזק ותעונתי. שפעתין מיקומים גיאוגרפיים, כמו בעשויה להיות שונה ב

וביל ינמוכה בקיץ, מה ש הדבקהלהצטברות גדולה יותר של אנשים רגישים בתקופות של 

 .מגפהבתקופה שלאחר הלהתפרצויות חוזרות ונשנות עם פסגות גבוהות יותר 

o אם החסינות ל-SARS-CoV-2  היא קבועה, הנגיף עלול להיעלם במשך חמש שנים או יותר

וביל באופן עקבי לחיסול יעיל של תחסינות לטווח הארוך . לאחר שגרם להתפרצות קשה

SARS-CoV-2  אם )כמו כן, . הדבקותולשכיחות נמוכה יותר שלSARS-CoV-2  גורם

 נגיפי הבטאקורונה, שכיחותם של כל HCoV-HKU1-ו HCoV-OC43 נגד לחסינות חוצה

 (.עלולה לרדת ואף להיעלם למעשה

o  רמות נמוכות של חסינות חוצה מפני שאר נגיפי הבטאקורונה נגדSARS-CoV-2  עלולות

לגווע, רק כדי לחזור שוב לאחר מספר שנים. גם אם חסינות  SARS-CoV-2-לגרום ל

SARS-CoV-2 ( מפני 30%ים, חסינות קלה )תימשך רק שנתיHCoV-OC43 ו-HCoV-

HKU1 עשויה לחסל ביעילות את ההדבקה ב-SARS-CoV-2  עד שלוש שנים לפני תחיית

 לא חוסל לגמרי. SARS-CoV-2, כל עוד 2024המחלה 

עם וללא השפעת העונתיות על הנגיף. כמו  חד פעמיחברתי את השפעת ריחוק החוקרים העריכו 

 כן, השתמשו ביכולת הקיבולת של הטיפול הנמרץ בארה"ב כאמת מידה לדרישה לטיפול נמרץ.

בכל התרחישים, . החוזים תנודות גליות דומות בעתיד מראים את התוצאות בסדרת גרפים םה

 הייתה עלייה במקרי ההדבקה ברגע שהסירו את אמצעי הריחוק החברתי.

-מקרים ל 35, כאשר 10,000-הערכת אמצעי הריחוק החברתי מתחשבת במספר החולים ל

הוא הרף להסרת אמצעים  10,000-חולים ל 5-הוא הרף להחלת אמצעי ריחוק חברתי ו 10,000

ספים אלה נבחרו כדי להמחיש באופן איכותי את תרחיש ההתערבות לסירוגין; בפועל, יהיה אלו. 

במקביל, החסימה לדינמיקה של המגיפה המקומית ויכולות בית החולים. צורך להתאים את אחוז 

כיוון שהעלייה במספר החולים חיסוניות העדר עולה בצורה הדרגתית ככל שהזמן עובר. 

הקריטיים מופיעה בהפרש זמן אחרי שיעור החולים, אסטרטגיה זו מכוונת לכך שלא תהיה הצפה 

סיה או לרמת מהאוכלו 55%-סוניות העדר נקבע להסף לחי של חולים אלו במערכת הבריאות.

 החיסוניות אשר דרושה כדי שהנגיף יפסיק להיות מופץ באוכלוסיה ללא אמצעי מנע אחרים. 

o מראה את תגובת  סדרת תרחישים אחתCOVID-19  ללא משכי זמן שונים( ל)לריחוק חברתי

במקרה כאן  .0R-בירידה  60%-ל 0-הריחוק החברתי משתנה מיעילות . תוהשפעת עונתי

( יביא לשיא 40%-20%שבועות( במידת יעילות בינונית ) 20-ריחוק חברתי ארוך טווח )ל

 ולגודל ההתפרצות הכולל הקטנים ביותר.

o מראה את תגובת  סדרת תרחישים אחרתCOVID-19  )לריחוק חברתי )למשכי זמן שונים

איטית יותר בחודשים  התפשטותיש  –על התפשטות הנגיף יש השפעה עונות השנה כאשר ל

חמים. באופן תיאורטי, השפעה עונתית תאפשר רווחים גדולים יותר בין אמצעי הריחוק 

מניעת זיהום נרחב במהלך הקיץ יכולה לשטח ולהאריך את המגיפה אך יכולה גם החברתי. 

 להביא לצפיפות גבוהה של אנשים רגישים העלולים להידבק בגל סתיו עז.

היא במקרה זה  SARS-CoV-2על  עונות השנההשפעת  ,נראהככל הלמרות זאת, )

 (רוב האוכלוסיה עדיין עלילה להידבקות בנגיף.ומינימלית, 

o אלא גם בהחלת אמצעי ריחוק עונתיות שאלת הלא רק ב תמתחשב סדרת תרחישים נוספת

הטיפול הנמרץ  שלהנוכחית ויכולת קיבולת מורחבת  קיבולתחברתי לסירוגין עם יכולת ה
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ריחוק ומראה מחזוריות גלית של עליות לנקודות שיא וירידות לנקודות שפל.  ,ת החוליםבבי

מודל זה חברתי לסירוגין יכול למנוע מהטיפול הנמרץ לעבור את סף יכולת הטיפול שלו. 

-מקרים ל 70 –מאפשר להחיל אמצעי ריחוק חברתי כאשר יש מספר מקרים גבוה יותר 

כמו כן, זמן ארוכים יותר בין תקופות הריחוק החברתי. , ואפילו מאפשר מרווחי 10,000

הגדלת יכולת הטיפול הנמרץ מאפשרת לצבור חסינות עדר בקהילה מהר יותר, מה שמפחית 

 תרחישאת משך הזמן הכולל של המגפה ואת משך הזמן הכולל של אמצעי הריחוק החברתי. 

 0R)כאשר  25%, הדורשים אמצעי ריחוק חברתי בין 2022כולל גלים חוזרים עד שנת  זה

והנגיף אינו עונתי( באותו  2.6בחורף הוא  0R)כאשר  75%-, והנגיף עונתי( ו2בחורף הוא 

ריחוק יישום אמצעי נמוך יותר וגורם העונתיות משפיע יותר, הזמן הדרוש ל 0R-זמן. ככל ש

 חברתי יהיה קצר יותר.

4/5/20202 

 19-בדוח של ה Response Team-Imperial College COVID 2020מרץ אמצע שפורסם ב ,

 COVID-19-תרופתיות על הורדת התמותה מ-ת של התערבויות לאהחוקרים בחנו השפעו

 שלהן. סגרמדינות רבות הסתמכו על דוח זה בבניית מדיניות הוהביקוש למערכת הבריאות. 

המטרה במחקר הייתה למזער את מספר המתים ע"י מניעה של קריסת בתי החולים והקטנת 

 הן: בדוחבחנו הדרישה למיטות טיפול נמרץ. ההתערבויות שנ

o ;בידוד חולים בביתם 

o  יום; 14בידוד ביתי מרצון למשך 

o  70ריחוק חברתי של אנשים מעל גיל; 

o ;ריחוק חברתי של האוכלוסיה כולה 

o .סגירת בתי ספר ואוניברסיטאות 

אשר נמצאים בטווח של רוב ההערכות של נגיף  2.6-ל 2.0בין  0R-החוקרים העריכו את ערכי ה

והעריכו אותה כדומה  –הקורונה, וכמו כן התחשבו גם ברכישת חיסוניות האוכלוסיה נגד הנגיף 

לאחר בדיקה כיצד ישפיעו התערבויות אלו לזאת אשר מתקבלת לאחר תחלואה בנגיף השפעת. 

למעשה כי ות של כל אחת מההתערבויות מוגבלת והחוקרים הסיקו כי היעיל, בנגיף הדבקהעל ה

החוקרים מצאו כי  שילוב של התערבויות כדי להשפיע בצורה משמעותית על ההדבקה. דרוש

ופתיחת מוסדות  , לאחר סיום הגל הראשון והקלה בהגבלות הריחוק החברתי2.20R=עבור 

עורר שוב את הצורך י. גל זה (בהנחה שכל שאר המדדים לא השתנו)תחיל גל חדש י, החינוך

להתחיל בתקופה חדשה של ריחוק חברתי של כל האוכלוסיה וסגירה של בתי ספר 

אמצעי ריחוק חברתי לסירוגין  ולהערכתם תהיה תקופה של כשנתיים בה ייושמ ואוניברסיטאות.

 עד למציאת החיסון.

 

  

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
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