תמונת מצב והנחיות -נגיף הקורונה החדש
15.03.2020

אגף ביטחון חירום מידע וסייבר

עדכון
המצב בישראל

?Want big impact
מצב יומי

החל מ  2020.3.9משעה  00:20ישראלים השבים
מחו"ל יחויבו בבידוד בית למשך  14יום ממועד

סך בידודי בית כיום

40,563

חולים מאומתים

200

פטירה

0

החלמה מלאה

4

חזרתם.

מי ששב לישראל ממדינות אחרות ב 14-הימים
האחרונים ואינו נצא כבר בבידוד בית אינו מחויב
בבידוד בית ,אך אם יחוש בתסמיני המחלה ,מחויב
להיכנס לבידוד בית באופן מידי וליצור קשר עם
מד"א להמשך בירור רפואי.

יש להימנע מנסיעות לא חיוניות לחו"ל
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לאתר משרד הבריאות

הבריאות
משרד
של
הכלה
צעדי
?Want big impact
להתגוננות בפני התפשטות נגיף הקורונה
.1

המלצה לבני  60ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב ,סכרת ,יתר לחץ דם  ,מחלות נשימתיות או
דיכוי חיסוני ,להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים
כחולים.

.2

יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות לקשישים .במידה שיש צורך במלווה ,יש להסתפק במלווה אחד.

.3

להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.

.4

חל איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה

.5

חל איסור כל התכנסויות מעל  10אנשים

.6

משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבורית.

.7

יש להימנע מנסיעה של יותר מ 2-ברכב

.8

מוסדות חינוך :כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול ,ללא קשר למספר הילדים במסגרת .בכלל זה ייסגרו גם
מסגרות החינוך המיוחד ,הפנימיות ,מעונות היום ,המשפחתונים ,מחנות הנוער ,הקייטנות והצהרונים.

.9

מסגרות רווחה :חל איסור ביקורים במסגרות רווחה ,סיעוד או בריאות ,המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם
למעט מלווה אחד לכל היותר ,רצוי מלווה קבוע.

 .10תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד  10אנשים כל אחת ,תוך שמירת מרחק של  2מטרים בן אדם

לאדם ולא יותר מ 2-קבוצות בו זמנית.
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הבריאות
משרד
של
הכלה
צעדי
?Want big impact
להתגוננות בפני התפשטות נגיף הקורונה
מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל.

לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות
בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים.
ייסגרו:
▪ קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת ,מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
▪ דיסקוטקים ,ברים ,פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל
שיספקו מזון שלא לצריכה במקום) ,אולמות אירועים
▪ חדרי כושר ובריכות שחיה ,פארקי מים ,גן חיות ,ספארי ,פינות חי ,מקומות לעריכת מופעים

וירידים ,מתקני שעשועים ולונה פארק
▪ בתי קולנוע ,תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים ,רכבל ,אתרי מורשת
▪ עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
▪ מקוואות (גברים) ,בית מרחץ

▪ כלי שיט ציבורי
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?Want big impact

התפשטות הנגיף ברחבי העולם
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