
 מכון המחקר רוברט קוך פורט הנחיות לניהול חולי קורונה במקרה של מחסור בכוח אדם. המכון
  מחלק את הרופאים לשלוש קטגוריות לפי רמות חשיפה לנגיף:

 קטגוריה Ia (סיכון גבוה לחשיפה) - אנשי רפואה אשר חשופים לחולי קורונה מאובחנים במרחק
 הקטן מ-2 מטר או ללא שימוש בציוד מגן.

 קטגוריה Ib (סיכון מוגבל לחשיפה) - אנשי רפואה אשר נמצאו באותו חדר עם חולי קורונה מאובחנים
 ללא ביגוד מגן הולם ונמצאו במרחק גדול מ-2 מטר

 קטגוריה III - אנשי רפואה אשר היו במגע עם חולי קורונה מאובחנים במרחק הקטן מ-2 מטר עם
 ציוד מגן הולם, או אנשי רפואה אשר נמצאו במרחק גדול יותר מ-2 מטר מחולי קורונה מאובחנים,

 ללא מגע ישיר להפרשות.
 

 מחסור בכוח אדם  שגרה קטגוריה

 קטגוריה Ia (סיכון גבוה
 לחשיפה)

 בידוד ביתי (בהתאם●
 להנחיות משרד

 הבריאות) ל-14 יום
 הנחיות נוספות נתונות●

 להנהלת בית החולים

 בידוד ביתי (אם ניתן,●
 לצמצם את משך
 הבידוד ל-7 ימים

 לאחר חשיפה)
 במידה ואין תסמינים●

 יש לעבוד רק עם
 מסכה (לתקופה של

 14 ימים לאחר
 חשיפה)

 או לטפל רק בחולי●
 COVID-19, למעט

 מקרים חריגים
 השגחה עצמית +●

 תיעוד (עד 14 ימים
 מחשיפה)

 בדיקת●
SARS-CoV-2 

 במידת הצורך
 במידה ומופיעים●

 תסמינים, יש לבצע
 מיד בדיקה לאבחון

 SARS-CoV-2; אם
 הבדיקה חיובית ראו
 סעיף "אנשי רפואה

 אשר מאובחנים בנגיף"

 קטגוריה Ib (סיכון מוגבל
 לחשיפה)

 בידוד ביתי (בהתאם●
 להנחיות משרד

 הבריאות) ל-14 יום
 הנחיות נוספות נתונות●

 להנהלת בית החולים

 במידה ואין תסמינים●
 יש לעבוד עם מסכה

 (עד 14 ימים
 מחשיפה)

 במידת האפשר, לא●
 לטפל בקבוצות חולים

 פגיעות במיוחד
 השגחה עצמית +●



 תיעוד (עד 14 ימים
 מחשיפה)

 בדיקת●
SARS-CoV-2 

 במידת הצורך
 במידה ומופיעים●

 תסמינים, יש לבצע
 מיד בדיקה לאבחון

 SARS-CoV-2; אם
 הבדיקה חיובית ראו
 סעיף "אנשי רפואה

 אשר מאובחנים בנגיף"

III יכולים לתת טיפול●  קטגוריה 
 לחולים

 אם אפשרי לטפל●
 בחולים בעזרת מסכות

 השגחה עצמית יומית●
 נדרשים לענות על דוח●

 ולמלא טפסים שנכתבו
 על ידי מחלקת

 ההיגיינה

 יכולים לטפל בחולים●
 השגחה עצמית באופן●

 יומי (עד 14 ימים
 מחשיפה)

 במידת האפשר לטפל●
 בחולים בעזרת מסכות

 במידה ומופיעים●
 תסמינים, יש לבצע
 מיד בדיקה לאבחון

 SARS-CoV-2; אם
 הבדיקה חיובית ראו
 סעיף "אנשי רפואה

 אשר מאובחנים בנגיף"
 
 
 

 הנחיות פעולה

 אנשי רפואה בעלי תסמינים
 לצינון

 אין לטפל בחולים●
 תנאים לחידוש●

 העבודה:
 ללא○

סימפטומים ב-
 48 שעות

 לפחות
 בדיקת קורונה○

 שלילית

 ניתן לטפל בחולים אך●
 ורק עם מסכה, ואין
 להוריד את המסכה

  למשך כל יום העבודה.
 יש לעבור בדיקה●

  לאבחון
,SARS-CoV-2 
 במידה והבדיקה
 חיובית ראו סעיף

 "אנשי רפואה אשר
 מאובחנים בנגיף"

 אנשי רפואה אשר מאובחנים
 בנגיף

 אין לטפל בחולים●
 תנאים לחידוש●

 העבודה:
 ללא○

 יש לטפל רק בחולי●
 COVID-19, למעט

 מקרים חריגים
 יש להשתמש במסכה●



סימפטומים ב-
 48 שעות

 לפחות
 בדיקת קורונה○

 שלילית כל 24
 שעות

  בכל שעות העבודה
 תנאים לחידוש הטיפול●

 בחולים שאינם חולי
:COVID-19 

 ללא תסמינים○
 לפחות ל-48

 שעות
 שתי בדיקות○

SARS-CoV-
 2 שליליות כל

 24 שעות
 

 הנחיות נוספות להתנהלות אנשי הרפואה במצב הנוכחי:
 על אנשי הרפואה לחבוש לפחות מסכת מגן אחת לטיפול באנשים בעלי תסמיני צינון.●

 במקרים כאלה יש לדאוג כי גם החולים חובשים מסכה וכי כל הנחיות ההיגיינה מיושמות.
 יש לפצל ככל הניתן בין טיפול בחולים אשר נדבקו ב-SARS-CoV-2 לבין חולים אשר לא●

 נדבקו.
 יש להעביר במידת האפשר אנשי רפואה מבוגרים או אנשי רפואה בעלי מחלות רקע לאזורים●

 בהם סיכון ההדבקה נמוך.
 צמצם את המגע הישיר מכל הסוגים במתקן הרפואי (למשל פגישות ופגישות) למינימום●

 האפשרי או הימנע ממגע ישיר בין אנשי הרפואה. גם במגזר הפרטי יש לצמצם את הקשר
 ככל הניתן.


