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התפרצויות שעשויות להתרחש  מומחים ומנהיגים בעולם מזהירים מ

ציבורית על רקע ההתקדמות בפיתוח שאננות בשל הסרת מגבלות ו

 החיסון

ומנהיגים   .1 העולם  במומחים  הסרת רחבי  של  האפשריות  ההשלכות  מפני  מזהירים 

הציבור ומשאננות  המהירה  נגיף  ההגבלות  נגד  עתידי  חיסון  על  השיח  רקע  על   ,

מתמודדות מדינות רבות עם גל תחלואה  אירופה  שבהקורונה. אזהרות אלה נשמעות בעת  

 .  שני באמצעות הטלת מגבלות וסגרים

)חג ההודיה, חג המולד, השנה החדשה(, והשהייה   המערביעונת החגים המתקרבת בעולם   .2

 קור, מגבירים את סכנת ההתפרצות במהלך החורף.  המוגברת בחללים סגורים בשל ה

אלה,   .3 כסיבה  פירוש  בנסיבות  בחיסון  ההגבלות לההתקדמות  של  מהירה  הסרה 

, כך נטען, לגל תחלואה נוסף  והקפדה מועטה על כללי ההתגוננות האישית יובילו 

. שגריר ארגון הבריאות העולמי רבים או להארכה של הסגרים הקיימים למשך חודשים

( בנובמבר( מגל תחלואה שלישי באירופה טרם הגעת החיסון, וקרא למדינות    22הזהיר 

[; עוד קודם, הזהירה 1לפעול באופן החלטי עם תחילתה של עלייה מחודשת בתחלואה ]

מפני גל שלישי בעקבות הסרתן המהירה של בנובמבר( נשיאת האיחוד האירופי    19)

וטענה כי יש ללמוד לקחים מהקיץ ומהעלייה שהגיעה בעקבותיו בכדי להימנע    ,ההגבלות

[. גם היועץ הראשי בענייני בריאות בממשלת סקוטלנד  2ממצב דומה אחרי תקופת החגים ]

מהקלות בתקופת החגים שעשויות לעלות בחיי אדם ולהוביל בנובמבר(    25הזהיר )

 [.3עד פברואר לפחות ] לסגר ממושך

ולהקפיד על הנחיות מונעות    נהיגים רבים מפצירים בציבור לשמור על ערנותמ כמו כן,   .4

ומכינים את הציבור להגבלות ממושכות (,  , אוורור חללים)ריחוק חברתי, עטיית מסכה

החיסון למבצעי  )  במקביל  הצהירה  מרקל,  אנגלה  גרמניה,  קנצלרית    11המתוכננים. 

כי חרף ההתקדמות בפיתוח החיסונים, ההגבלות   ושר  [  4]  צפויות להימשךבנובמבר( 

 לחודשים נוספים בנובמבר( שאזרחי המדינה יצטרכו להיערך    15האוצר הגרמני אמר ) 
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[ לענייני קור5של הגבלות  ונה של הממשלה,  [. בסקוטלנד, קבוצת היועצים המקצועיים 

[. 6]  2021להימשך עד לסתיו  עלולה  בנובמבר( ליידע את הציבור שהמגיפה    2המליצה )

( הפציר  ג'ונסון,  בוריס  בריטניה,  ממשלת  ולהיענות    9ראש  להמשיך  בציבור  בנובמבר( 

 .[7] חרף ההתקדמות בפיתוח החיסוןלהנחיות 

כי   .5 ניכר  ניסיון להכין את הציבורמרצף ההתבטאויות  חודשי החורף  חגים ולל  ישנו 

בקורונה בתחלואה  לעלייה  להביא  אופייניות  שעלולים  נשימה  דרכי  מחלות  לצד   ,

( הזהיר  ספרד  ממשלת  ראש  השנה.  של  זו  כמה    20לתקופה  "עוד  צפויים  כי  בנובמבר( 

[ כן, ד"ר אנתוני פאוצ'י, מנהל המכון  8חודשים קשים בהתמודדות עם המגיפה"  [. כמו 

בנובמבר( שדצמבר,   20( התריע )NIAIDלאלרגיה ומחלות זיהומיות )האמריקאי  הלאומי  

ינואר וראשית פברואר צפויים להיות "חודשים כואבים נורא" והפציר לא לקחת את החיסון 

זהירים   להיות  להפסיק  ההנחיותאלא    –כהזמנה  על  יותר  להקפיד  עד    כמוטיבציה 

 [. 9שהחיסונים יסייעו בהתמודדות עם הנגיף ]

מבטא   .6 העולם  ברחבי  ומומחים  מנהיגים  של  הצהרות  ציבורית רצף  משאננות  חשש 

במדינות שונות, כתוצאה מההתפתחויות המשמעותיות    ומהסרה מהירה של ההגבלות

ניסיון לתיאום ציפיות ציבורי באשר   –במוקד מאמצי הסברה אלו  בתחום החיסונים.  

לאחר מבצעי החיסון עד  הגבלות  הציבור ,  להחלת  יידרש  אליו  הרוח  לאורך  והכנה 

 ובחגים הנוצריים.  במהלך חודשי החורף הקרובים

חריףמניתוח   .7 תחלואה  גל  להתפתחות  בב  (להלן  איור)ראה    הזמן    רור ימתחוור 

, ללא פתיחה מבוקרת והקפדה על עוד טרם השפעת החיסון  משמעותי גל  ייתכן  ש

כן,    .ההנחיות בישראל,  על  ממליצים  גם  ולהקפיד  אנו  החורף להמשיך   בחודשי 

הזהירות    הקרוב כללי  אוורור,  על  התקהלויות,  ידיים)מסכות,  ולהימנע  (שטיפת 

 . שכזהמשאננות אשר תוביל לגל תחלואה  
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 תחלואה בעת התפרצות במדינות לדוגמהעליית קצב 

 

  

2021במרץ  1  

בתקופה שעד חלוקת 
 –סון ותחילת השפעתו החי

שפע זמן להתפרצויות 
 נוספות

כגון אלו שהתרחשו באירופה באחרונה נמשכו כחודש וחצי )ממצב תחלואה נמוך  התפרצויות משמעותיות 

שבו החיסון מחולק   ,ניתן לראות שגם בתרחיש אופטימי מאוד ועד להגעה לשיאי תחלואה ותמותה(. 

, עדיין ישנה  2021אשר צפוי להמשך במהלך הרבעון הראשון של   ,בקצב מהיר לאחוז גבוה באוכלוסייה

 מאפשרת גל התפרצות נוסףתקופת ביניים ה 
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