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ח  "מבתיה90%-לקרוב 
85%-בתפוסה של יותר מבבריטניה

ח זה דיווח על מצב התחלואה  "בשל בעיה בעיבוד והזרמת הנתונים לא נכלל בדו

,  שסביראף , ממשיך לעלותמספר הנדבקים היומי , להבנתנו, הזמיןמן המידע . בישראל

.שהמגמה תשתנה בקרוב, לפי המדווח בעולם
.נשוב לדווח על נתוני ישראל מייד עם פתרון הבעיה
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עלולהקפידלהמשיךיש,הפתוחבאווירהמסכותעטייתחובתשבוטלהלמרות.התחלואהירידתרקעעלגם,וקהילתיתאישיתבאחריותצורךיש-תזכורת!

צפופההתגודדותשלמצבבכלמסכותולעטותלהמשיךמומלץ,כןכמו.(1,2פתוחבשטחמאשר20פיעד)גבוהלהדבקההסיכוןבהםסגוריםבחלליםעטייתן

.הפתוחבאווירגם-חברתיריחוקעללשמורמאפשרתשאינה

בעולםוריאנטים
BA.2עליה בשכיחות של ; אין שינוי משמעותי בתמונת הזנים מעוררי העניין

התחלואהגלילמרביתאחראי,כאומיקרוןהמוכר,BA.1וריאנט–אומיקרון❖
.בעולםהנוכחית

יכולתמפגין,.BA.1להמשותפותרבותומוטציותמשותףמקורשלו,BA.2וריאנט❖
.שלוהגבוההבמידבקותלהתחרות

30%-לכאחראיכברBA.2כיעולהמדנמרקעדכנייםנתוניםפיעל▪
נהנההואכיונראה(משבועפחותתוך10%-מעליה)במדינהמהתחלואה

הדומיננטילזןיהפוךכימעריכים.(BA.1)אומיקרוןמולאלמובהקמיתרון
למרביתאחראיהואשם,הודו,נורבגיה,בשבדיהגםזוהההזן.בקרובבדנמרק

.והפיליפינים,הריצופים

במופעמשמעותייםהבדליםמזהיםלאכי(2)מדווחיםבדנמרקהחוקרים▪
אנו,זאתעם..BA.2-בהדבקהבשלוהחוליםאומיקרוןחוליביןהמחלה

.גורםשהואהמחלהחומרתאתבוודאותלהעריךמכדיהזןבחיימוקדםבשלב

עדייןהוא,בעולםהזןשלבשכיחותומשמעותיתירידהמזהיםשאנולמרות-דלתא❖
וייתכןואוסטרליהספרד,צרפתבהן,מסוימותבמדינותגבוהיםבמספריםמזוהה
.שםהקשהלתחלואהלתרוםממשיךשהוא
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2
https://www.berlingske.dk/danmark/undervariant-af-omikron-vinder-frem-i-danmark
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תמונת מצב יומית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

,  ינואר18

2022

https://go.gov.il/covid19-status-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 17.1.22-ל מבוסס על נתונים הנכונים 

חולים במצב קשה
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שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה בשבועיים  
האחרונים

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים  
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

229+ 19+
שינוי ממוצע ליום + 33)

(בשבוע האחרון

106 451

מצטבר-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים שבועיים אחרונים

חדשים-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים שבועיים אחרונים

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status

