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      תסמיני הקורונה

חום,  הם  המחלה  של  ביותר  השכיחים  התסמינים 
עייפות ושיעול יבש. 

גרון  כאבי  ראש,  כאבי  שרירים,  כאבי  מתוארים  עוד 
ואובדן חושי הטעם והריח.

      בדיקה לאבחון קורונה
הפנייה לבדיקת קורונה מתבצעת דרך רופא המשפחה 

והמרפאה היישובית.

      עשיתם בדיקת קורונה ויצאתם חיוביים 
לנגיף? אתם חולים מאומתים!

1. הישארו בבית והיכנסו לבידוד.
ו/או  מהמרפאה  שקיבלתם  ההנחיות  פי  על  פעלו   .2

משרד הבריאות.
הבית  בני  מלבד  הדוק  במגע  עימכם  שבאו  מי  כל   .3
מחוייבים   – ואחרים  שכנים  לעבודה,  קולגות  חברים, 
הבריאות  משרד  את  ליידע  לבידוד,  להיכנס  הם  אף 

באמצעות אתר המשרד ולקבל הנחיות להמשך.

      מגע הדוק 
פחות           של  פיזית  וקרבה  נשיקה  יד,  לחיצת  חיבוק, 

מ - 2 מטר למשך 15 דקות לפחות עם החולה.

      באתם במגע הדוק עם חולה קורונה?
1. תקבלו הודעה ממשרד הבריאות כי נחשפתם לחולה 

קורונה וכי עליכם להיכנס לבידוד מיידי.
2. אם לא קיבלתם הודעה והנכם יודעים כי נחשפתם 
כך  על  דווחו  לבידוד,  היכנסו   – מאומת  לחולה 
או  הבריאות  משרד  באתר  דיווח  טופס  באמצעות 
לקבלת   *5400 הבריאות  משרד  למוקד  התקשרו 

הנחיות.
3. אם אחרי 14 ימים בבידוד לא הופיעו תסמיני קורונה 
(חום, שיעול, קוצר נשימה) אתם יכולים לחזור לשגרה.

תושבים יקרים,
בארץ  הקורונה  נגיף  של  השפעתו  תחת  נמצאים  אנו 
ובעולם כבר קרוב לחמישה חודשים. אינספור מילים 
נכתבו, הודעות נשלחו, מסמכים הוכנו והנחיות ניתנות 

ומשתנות השכם וערב. 
עם תחילתם של חודשי הקיץ והחופש הגדול חשוב לנו 
המשק  גלגלי  את  ולהניע  חיים,  בשגרת  להמשיך 
העלייה  עם  כעת  דווקא  ולכן,  הכוח.  בכל  והכלכלה 
על  ובאזור,  ברחבי הארץ  והמבודדים  החולים  במספר 
על  להקפיד  האחריות  מוטלת  מאיתנו  ואחת  אחד  כל 

ההנחיות ולקחת חלק בעצירת שרשרת ההדבקה. 
בעקבות שאלות רבות שעולות ופניות שמגיעות אלינו, 
הנחיות שמירת  בכל  סדר  מסמך שעושה מעט  ערכנו 

הבריאות ו/או התמודדות עם הנגיף.
הנחיות  את  מחליף  אינו  זה  שמסמך  לציין  חשוב 
הבריאות  משרד  והנחיות  היישוביות,  המרפאות 

הנמצאות במלואן באתר המשרד.

      שגרה
שגרת החיים לצד ועם נגיף הקורונה מחייבת בהקפדה 

על שלושה דברים:
1. עטיית מסכה בכל יציאה לאזורים ציבוריים. 
2. שמירת מרחק פיזי של 2 מ' בין אדם לאדם.

3. שטיפת ידיים מספר פעמים רב ככל האפשר.

      מרגישים לא טוב? 
1. הישארו בבית!
2. הישארו בבית!
3. הישארו בבית!

נשימה?  קשיי  חווים  משתעלים?  חום?  לכם  יש 
הנחיות  לקבלת  למרפאה  והתקשרו  בבית  הישארו 

להמשך.
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      בידוד
הנדרשים בבידוד

1. מי שבא במגע הדוק עם חולה קורונה.
2. כל אזרחי מדינת ישראל השבים מחו"ל. 

      כללי הבידוד
הקפדה מלאה על כללי הבידוד היא משמעותית ביותר 
הקורונה  נגיף  התפשטות  ומניעת  ההדבקה  לעצירת 

בקהילה. 
1. שמירה על בידוד ביתי - יש להימנע ממגע עם בני 
יש  הבידוד.  בזמן  אחר  אדם  כל  או  חברים  משפחה, 
לשהות בחדר נפרד, מאוורר ועם דלת סגורה. להקפיד 
נפרדים  בשירותים/מקלחת  ולהשתמש  היגיינה  על 

במידת האפשר. 
בבידוד  השוהה  אדם  של  משפחתו  לבני  הנחיות   .2
ביתי - יש להימנע ככל האפשר מכניסה אל חדרו של 
השוהה בבידוד. חובה להשתמש בכפפות חד פעמיות 
ובסביבת חדר הבידוד.  ומסיכה בכל מגע עם המבודד 
ולחטא  לנקות  ומצעיו,  בגדיו  את  בנפרד  לכבס  יש 

לפחות פעם ביום משטחים ברחבי הבית.
3. כמה זמן צריך להיות בבידוד? - 14 ימים מהמפגש 
בהודעה  שנמסר  כפי  המאומת,  החולה  עם  האחרון 

האישית.
4. האם ניתן להיפגש עם חברים נוספים שנמצאים 
בבידוד? - לא! אין להיפגש עם מבודדים אחרים בזמן 
הבידוד כי יכול להיות שאחד מהם כבר חולה/נושא את 
נמצאים  הבית  בני  שכל  משפחה  אובחן.  וטרם  הנגיף 

בבידוד יכולה לשהות יחד. 
5. האם בני משפחה של מבודד יכולים לצאת מהבית  
בבידוד  שנמצא  מי  של  ביתו  בני   - לעבודה/חברים? 
יכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל מגבלה, ובלבד 

שתנאי הבידוד נשמרים.
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אתם  האם  שלילית.  יצאה  והיא  בדיקה  עשיתם   .6
תוצאה  קבלת  אחרי  גם   - מהבידוד?  לצאת  יכולים 
14 ימי הבידוד. תסמיני  שלילית, יש להשלים את כל 

הקורונה יכולים להופיע עד 14 ימים מרגע החשיפה. 
סיום  אחרי  נוספת  בדיקה  לבצע  צריך  האם   .7
הבידוד? - לא. על פי הנחיות משרד הבריאות אין צורך 
לבצע בדיקה נוספת כי הנגיף יכול להתפתח רק עד 14 
של  תסמינים  הופיעו  אם  רק  החשיפה.  מרגע  ימים 
טעם  ואובדן  יבש  שיעול  נשימה,  קשיי  חום,  המחלה: 

וריח, יש לבצע בדיקה נוספת.
8. האם בני המשפחה של האדם בבידוד צריכים גם 
שלישי  מעגל  הם  המשפחה  בני  לא.   - להיבדק? 
הם  השני  המעגל  המאומת,  הוא  הראשון  (המעגל 
אלא  להיבדק,  צריכים  לא  ולכן  ההדוק/ים)  המגע/ים 

אם כן פיתחו תסמינים: חום, קשיי נשימה ושיעול.

      

      

      בידוד ילדים
1. אם בבית ילדים שנדרשים להיכנס לבידוד, שאר בני 
ובתנאי  לבידוד,  להיכנס  צריכים  אינם  המשפחה 
שנשמרים כללי הבידוד בין הילדים לבין שאר האנשים 

המתגוררים בבית.
משפחה  בן  של  לנוכחות  זקוקים  הילדים  אם   .2
בבידוד  להיות  נדרש  משפחה  בן  אותו  במחיצתם, 

למשך אותה התקופה שהילדים נדרשים אליה.
כולם  אז  בידוד  על  לא שומרים  בני המשפחה  3. אם 

צריכים להיכנס לבידוד משותף.

     

       מי לא צריך בידוד?
1. מי שלא בא במגע הדוק עם חולה קורונה.

שנשמרים  ובתנאי  בבידוד,  נמצאים  ביתו  שבני  מי   .2
כללי הבידוד.

אתם בבידוד? אל תהיו לבד!
שמרו על קשר עם בני המשפחה ועם חברים, 
ודאגו לעדכן את הנהלת הישוב ו/או את צוותי 

הצח"י היישוביים. אנו בטוחים שאלה כבר ידאגו 
לטפל בכם היטב, לעודד ולעזור ככל האפשר.

לכל הפרטים באתר משרד הבריאות: 
govextra.gov.il

וגם אנחנו כאן בשבילכם,
שמרו על הבריאות, על עצמכם 

ועל הקהילה כולה!

מעגל ראשון
חולה מאומת 

לקורונה

מעגל שני
מגע הדוק 

נדרש לבידוד

מעגל שלישי
לא נדרש בבידוד 

ובתנאי שנשמרים 
כללי הבידוד
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