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 א"תשפטבת ב 'גי|  12.202082.|  שני םיו

 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז

 209ר מספ מסמך

      

מבצע בדיקות המונים שנערך בסלובקיה הוביל לגילוי 

ובשילוב סגר זירז את הורדת רמות תחלואה רבה, 

 התחלואה במדינה 

 עיקרים

המקרה הסלובקי מדגים כי בדיקות המוניות יכולות לסייע בקיצור משך הסגר   .1

 (. Nלבידוד )הקטנה של  פעיליםהחולים ה כנסתוהרבה על ידי גילוי תחלואה חבויה 

. על (R)ומקטינות את  מצמצמות את ההדבקהעד כדי סגר מגבלות הריחוק החברתי 

רבות ככל לבחון את שילובן של בדיקות רקע כניסתה של ישראל לסגר, מומלץ 

)בעיקר על רקע צוואר בקבוק  אזורי תחלואההממוקדות במגעים, וב האפשר

או להגביר את  ך הסגרבמטרה לנסות לצמצם את מש - במערך הבדיקות המדויקות(

  .לטווח הארוךהישגיו 

עם עלייה גדולה בתחלואה מתמודדת סלובקיה החל מחודש ספטמבר,  .2

באוקטובר עד  03), יצאה קצר את הסגרללהקל וובמטרה בקורונה. בתגובה לכך 

חריות משותפת"( )מבצע "אסלובקיה למבצע בדיקות המונים  בנובמבר( 22-ה

  .ומעלה, שנערך בהובלה תפעולית של הצבא 10לתושבים בגילאי 

סגר עד כדי, הוחמרו הנחיות הריחוק החברתי, למבצע במקביל .3
1

 במסגרת. 

הסבב הראשון התבצע  –סבבים  לושהשדגימות ב ,796,7805 נלקחו בסה"כהמבצע 

; הסבב השני התמקד 1% -ברחבי המדינה כולה וממוצע אחוז החיוביות היה כ

, ובסבב הזה אחוז 0.7%באזורים בהם אחוז הבדיקות החיוביות בראשון היה יותר מ 

יותר, ואחוז אף הסבב השלישי היה ממוקד  .בממוצע 0.66% -החיוביות היה כ

                                                
 לפירוט מלא של המגבלות שהושתו בסלובקיה לאורך תקופת המבצע, ראו נספח. 1
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ם בכלל מקרים חיוביי 54,369 נמצאו סך הכלב. 26%2.-כהבדיקות החיוביות היה 

 המבצע. 

בסבב הראשון מסרבי בדיקה , אך ההשתתפות במבצע הוגדרה התנדבותית .4

בעוד  למשך עשרה ימים,( stay at home lockdown) הישאר בביתלחויבו  והשני

זכו להקלות  החזיקו טופס רשמי המאשר כי עברו בדיקה שליליתשאלו אשר 

 . 2ויכלו לצאת משמעותיות במגבלות

כך, בסבב הראשון,  :באזורי תחלואההתמקדו הבדיקות עם התקדמות המבצע,  .5

רק לאנשים  הוחלט לצמצם את הבדיקותבסבב השני  נבדקו תושבים מכלל המדינה.

-שבהם שיעור הבדיקות החיוביות היה גבוה מלאזורים שגרים או שבכוונתם להגיע 

בסבב הראשון. בסבב השלישי, שנוסף לאור הצלחת המבצע בראי ממשלת  %0.7

 .בסבב הקודם 1%-שיעור הבדיקות החיוביות היה גבוה מסלובקיה, נבדקו ערים שבהן 

 .ההיערכות הלוגיסטית למבצע הייתה נרחבת ומהירה, וארכה כשבועיים .6

-רכישת כ לוט מקדים בארבעה מחוזות שהיוו מוקדי התפרצות,פייההיערכות כללה 

 אנשי 40,000אתרי בדיקה, וגיוס  5,314הקמת  ,נטיגן מהירותבדיקות א מיליון 13

  .3תפעול, צבא, רפואה ומתנדבים

סלובקיה  תתוצאות המבצע סייעו לממשלההשתתפות הציבורית הגבוהה ו .7

וטלו טרם המבצע. באופן כללי, בנובמבר בהגבלות שה בקבלת החלטות על הקלות

 לפניו ההגבלות הנוקשות שהוטלו, והוגדר כהצלחה ע"י ממשלת סלובקיההמבצע 

נראה שהשילוב בין סגר אשר הוריד את מקדם ההדבקה, לבין איתור  .4הוסרו ברובן

תחלואה סמויה רבה בבדיקות ההמונים ובידוד בני המשפחה, הצליחו לעצור את 

                                                
2 https://www.somzodpovedny.sk/ 
3 https://www.bi.team/wp-content/uploads/2020/11/Slovakia-COVID-19-Population-Testing-Report.pdf 
4 https://www.theglobeandmail.com/world/article-slovakia-easing-covid-19-restrictions-after-claiming-

success-in-europe/ 
 

https://www.theglobeandmail.com/world/article-slovakia-easing-covid-19-restrictions-after-claiming-success-in-europe/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-slovakia-easing-covid-19-restrictions-after-claiming-success-in-europe/
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ההתפרצות הנרחבת שהייתה במדינה, ואף לצמצם את ממדיה לתקופה מסוימת. עם 

מהצעדים )סגר ומבצע בדיקות( הצעדים של כל אחד תרומת להפריד בין זאת, קשה 

 בנפרד.  

 מבצע זה הן: נקודות מרכזיות ללמידה מהתנהלות .8

 .בין שלביםבאזורי תחלואה תוך למידה ומיקוד  - ביצוע מדורג .א

רגישות על אף דיוקן הנמוך ) בבדיקות אנטיגן מהירות ונוחותשימוש  .ב

ך עולה הסיכון בקבלת תוצאה , ובשל כPCRמאשר ב  הבדיקות נמוכה

  (.false negativeשלילית כוזבת, 

והגבלת התנועה במדינה  שילוב בין המבצע לבין הגבלות ריחוק חברתי .ג

של החולים בנוסף, חובת הבידוד על כלל בני הבית )הרחבה בנספח(. 

נתפסה כגורם משמעותי  ם,לצד מגעים נוספי, שאותרו במהלך המבצע

בהצלחתו
5
. 

יץ המבצע התבצע על בסיס התנדבותי לצד תמר – רתימת אוכלוסייה .ד

מסר שהועבר  -עד למנוע סגר ממושך והדוק יותר ונו, משמעותי בצידו

נסיבות המבצע הייחודיות היוו מרכיב גם לאזרחי המדינה. בראייתנו, 

על ידי מתן  –משמעותי שהוביל להשתתפות רחבה של האוכלוסייה 

תנועה ביחס  בדמות הקלות לאזרחים שנבדקותמריץ משמעותי 

מקומות פרטיים, בתי עסק, וכן שהוטלו במדינה בעת המבצע. למגבלות 

ון מעברי הגבול היבשתיים לצ'כיה ולאוסטריה עודם מבקשים )נכ

יגן( לצורך השתתפות או אנט PCRלאמצע דצמבר( אישור בדיקה )

ימים, ועמדות הבידוק בבדיקת האנטיגן עודן זמינות באירועים מסו

 לציבור. 

                                                
5 https://cmmid.github.io/topics/covid19/Slovakia.html 
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 , במקרה זה הצבא, לטובת מימוש המבצע.הסתייעות בכוחות נוספים .ה

גרם להפחתת מספר החולים להבנתנו, מבצע בדיקות ההמונים בסלובקיה  .9

הפעילים במדינה, ובמקביל מגבלות הריחוק החברתי ואיסור היציאה מהבית הפחיתו 

את קצב ההדבקה. בכך, הצליחה סלובקיה לעצור את העלייה המהירה בתחלואה 

 הבדיקות בהן נעשה שימושבשטחה. אולם, יציאה מהירה מהסגר בשילוב מגבלות 

הלך המחלה( לא אפשרו הורדה של התחלואה למספרים ביחס למנמוכים )אחוזי גילוי 

 51 ספח בעמ'ראה נ) נמוכים, וכיום המדינה מתמודדת עם תחלואה נרחבת מחודשת

  .6 (בדצמבר 26אודות מצב התחלואה העדכני ל 

 

 :הריחוקמגבלות , מבצעי הבדיקה, והתחלואה בכלל סלובקיה 

                                                
6 https://ourworldindata.org/grapher/current-covid-patients-

hospital?tab=chart&stackMode=absolute&country=~SVK 

בדיקות 

 פיילוט

בדיקות סבב 

 ראשון

לחיוביים הגבלות 

 בדיקה  למסרביו

בדיקות סבב 

  שני

תום 

 מגבלות 

החמרה 

בהגבלות 

15-24.10 

 סגר 

 מסרבי בדיקה בבידוד 24.10-1.11

2-16.11 

 חזרה להחמרה בהגבלות 17.11-6.12



 

5 

 רקע

אפריל, ועד -יחסית בחודשים מרץמצומצם סלובקיה חוותה גל תחלואה ראשון  .10

 מדי יום חולים חדשים  100-לחודש ספטמבר מספר המאומתים ביממה היה נמוך מ

. בשל כך, 7נתון חריג מאוד ביחס לעולם אך תואם מדינות נוספות במזרח אירופה – 

מסעדות, החלו לפתוח מאי ובחודש  8החלו הקלות באופן הדרגתיחודש אפריל כבר ב

 . 9תיאטראות ובתי קולנוע במתכונת מצומצמתחדרי כושר, 

 .בתחלואה תמשמעותיעלייה סלובקיה עם  התמודדההחל מחודש ספטמבר  .11

בששת החודשים היה גדול מסך החולים  זהחודש  מספר החולים שהתגלו במהלך

הקודמים
10

ללא שינוי משמעותי במספר הבדיקות, זאת 
11

יתכן שהעלייה נגרמה  . 

 .12הריחוק החברתי וגידול בתיירותמשילוב של הקלה במגבלות 

ות חדשהגבלות הממשלה ( באוקטובר 15) הטילהבעקבות העלייה בתחלואה  .12

פעילות מסעדות רק במתחם מסכה גם בשטח פתוח,  יתעטחובת  בהן, על הציבור

, למידה שישה אנשים בחוץ, הגבלת התקהלויות לחיצוני, משלוחים ואיסוף עצמי

 .13עסקבבתי האנשים המותר מספר וצמצום  בתי ספר תיכונייםמרחוק ב

 

                                                
7  

https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/why-has-eastern-europe-suffered-less-from-
coronavirus-than-the-west 
8 https://sk.usembassy.gov/health-alert-tentative-easing-of-quarantine-regulations-announced/ 
9 https://domov.sme.sk/c/22406854/koronavirus-slovensko-uvolnenie-dalsich-opatreni.html 
10 https://domov.sme.sk/c/22498372/koronavirus-na-slovensku-nove-opatrenia-prehlad.html 
11 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-

explorer?zoomToSelection=true&time=earliest..latest&country=~SVK&region=World&testsMetric=true
&interval=smoothed&smoothing=7&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc 

12  

https://time.com/5888765/central-europe-covid-19/ 
13 https://spectator.sme.sk/c/22507697/masks-outdoors-no-mass-events-special-hours-for-seniors-

slovakia-reintroduces-strict-measures.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/why-has-eastern-europe-suffered-less-from-coronavirus-than-the-west
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/why-has-eastern-europe-suffered-less-from-coronavirus-than-the-west
https://time.com/5888765/central-europe-covid-19/
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 מבצע בדיקות ההמונים בסלובקיה -"אחריות משותפת" 

ממשלת  באוקטובר( 18)הכריזה הגבלות הריחוק החברתי לצד הקשחת  .13

. 14מעל גיל עשרכלל תושבי המדינה עבור סלובקיה על מבצע בדיקות המונים מהיר 

מרצון הממשלה למצוא פתרון חלופי ולהימנע החלטה לצאת למבצע נבעה בעיקר ה

. המבצע 15הכולל השלכות כלכליות וחברתיותמהטלת סגר כלל מדינתי נוקשה נוסף, 

עוצר זמני, שניתן היה לקבל ממנו פטור בהצגת בדיקה שלילית. בפועל, לווה בהטלת 

היווה תמריץ עבור האזרחים לעבור בדיקה על מנת לאפשר חזרתם לעבודה העוצר 

במקביל,  .נתונים בפועל לעוצר , ורוב אזרחי המדינה לא היוולקבל פטור מן המגבלות

ליון נפש )בעלי ילכל מ PCRבדיקות  2000 -המשיכה סלובקיה לבצע מידי יום כ

 תסמינים בלבד(. 

 שלבי מבצע בדיקות ההמונים

כשבוע  מדינתי,-הכלללמבצע  כהכנה -פיילוט במחוזות עם תחלואה גבוהה  .14

 בארבעהפיילוט בדיקות המונים באוקטובר( סלובקיה  23ביצעה )לפני מימושו, 

תושבים,  140,975נבדקו . במסגרת הפיילוט, של הנגיףשהיוו מוקדי התפרצות  מחוזות

 PCRדקים; במקביל, מערך בדיקות המכלל הנב 3.97%-)כחולים  5,594מתוכם זוהו 

 %91-הפיילוט הוגדר כהצלחה בשל היענות של כ(. בדיקות חיוביות 16%עמד על 

 .16מהתושבים במחוזות אלה

                                                
14 https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-

intl/h_beb93495fe9b83701023eafd5f28e39d  
15 https://spectator.sme.sk/c/22516817/curfew-and-closed-schools-slovakia-goes-into-a-mild-

lockdown-this-weekend.html 
https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-
curfew.html?ref=tab  
16 https://www.somzodpovedny.sk/pilotne-testovanie-na-orave-a-v-bardejove-ucast-dosiahla-cca-91-

najviac-obyvatelov-sa-testovalo-v-bardejove-najvacsie-percento-infekcnych-je-v-
tvrdosine%e2%80%8b/ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-intl/h_beb93495fe9b83701023eafd5f28e39d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-intl/h_beb93495fe9b83701023eafd5f28e39d
https://spectator.sme.sk/c/22516817/curfew-and-closed-schools-slovakia-goes-into-a-mild-lockdown-this-weekend.html
https://spectator.sme.sk/c/22516817/curfew-and-closed-schools-slovakia-goes-into-a-mild-lockdown-this-weekend.html
https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-curfew.html?ref=tab
https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-curfew.html?ref=tab
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במסגרתו   -בנובמבר(  1 -באוקטובר  31) כלל מדינתי סבב בדיקות ראשון .15

 38,359) זוהו כחולים חדשים ונשלחו לבידוד 1%-מתוכם כאיש,  3,625,332נבדקו 

 אנשים(.

בסבב השני  -בנובמבר במחוזות עם תחלואה גבוהה  8-7-בסבב בדיקות שני  .16

במחוזות נבדקו אנשים אשר מתגוררים או צפויים לבקר )בשבוע שלאחר המבצע( 

 45-כ הראשון, הבדיקותבסבב  0.7%-ששיעור הבדיקות החיוביות שלהם היה גבוה מ

אותרו  0.66%-כ, מתוכם אנשים 2,044,855מחוזות בסך הכל. בסבב זה נבדקו 

 .1718מכלל הנבדקים( 13,509)כחולים חדשים 

לאור מה שהגדירה  - במיקוד לערים עם תחלואה גבוהה סבב ממוקד .17

הסבב התקיים סלובקיה סבב בדיקות נוסף.  , ביצעההראשוניםכהצלחת שני הסבבים 

ומעלה בסבב  1%בערים בהן שיעור הבדיקות החיוביות עמד על  בנובמבר, 22-21-ב

. בסך הכל בדיקהלא הוטלו מגבלות על אנשים שלא ביצעו  זהבסבב הבדיקות השני. 

  .19איש( 2,501חיוביים ) 2.26%וכם אותרו איש מת 110,609נבדקו במהלך הסבב 

 מגבלות ריחוק חברתי שננקטו במקביל למבצע

הגבלות שכללו סגירת בתי ספר לתלמידים  -באוקטובר  24-מה החל רך סגר .18

ומעלה ויציאה מהבית רק לצרכי עבודה, הליכים רפואיים, קניית מזון וצרכים  10בני 

 חיוניים.

הוארך והוקשח הסגר,  בנובמבר( 2המדינתי הראשון ) הבדיקותבסיום סבב  .19

וכלל איסור הגעה למקומות עבודה, למעט אלו שקיבלו תוצאה שלילית במבצע 

                                                
17https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-

plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-
vsetkych%e2%80%8b/   
18 https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-

curfew.html?ref=tab  
19 https://www.somzodpovedny.sk/dobrovolne-a-bezplatne-testovanie-vyuzilo-110-609-ludi-pozitivne-

testy-malo-2-501-z-nich/ 

https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-curfew.html?ref=tab
https://spectator.sme.sk/c/22526971/coronavirus-in-slovakia-nationwide-testing-rules-for-tests-and-curfew.html?ref=tab


 

8 

תושבים שלא החזיקו ברשותם אישור בדיקה שלילית יכלו . 20ות ההמוניםבדיק

רק עבור צרכים חיוניים )שירותי רפואה, הצטיידות במזון וכן לצורך  לצאת מהבית

 . 21בדיקת קורונה(

בנובמבר  14-עד המשך שבוע נוסף להוארך הסגר הבדיקות השני,  סבבלאחר  .20

(. גם שם, לבעלי תוצאה 0.7%-)בעלי אחוז חיוביות גבוה מ במחוזות "האדומים" בלבד

 שלילית אושר לצאת לעבודה. 

, במספר החולים היומיים החדשים בימים שלאחר המבצע ירידהעל רקע  .21

, מספר הקלותבנובמבר(  16) נכנסו לתוקף,  1-וירידת מקדם ההדבקה אל מתחת ל

, וכן פתיחת 50%פתיחת תיאטראות, כנסיות ובתי קולנוע בתפוסה של  -בהן 

להציג מצומצמת של מכוני כושר ובריכות. ממשלת סלובקיה הכריזה כי בכוונתה 

כאשר מספר החולים החדשים  שתוצא לפועל ,תכנית "רמזור" לניהול המגפה במדינה

-י החולים תהיה מתחת ל, ותפוסת בתמדי יום בממוצע בשבוע במדינה 750-ירד ל

 בתחלואה עלייה זוהתה בנובמבר 24-ומה, ותממשה לא אלו תנאים, בפועל  .222,000

 .במדינה

 טכנולוגיה, לוגיסטיקה ועלויות המבצע

המספקות  במבצע הבדיקות נעשה שימוש בבדיקות אנטיגן מהירות .22

 BIOCREDITבדיקת  -דקות, מתוצרת שתי חברות דרום קוריאניות  30תשובה תוך 

19 Ag-COVID של חברת ,RapiGEN  19ובדיקת Ag-standart Q COVID  של חברת

23 SD Biosensor עפ"י היצרניות, לבדיקה של חברת .RapiGEN רגישות של מעל ,

                                                
20 https://www.somzodpovedny.sk/  
21 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/398146/slovakia-nationwide-curfew-extended-to-

november-14-update-18 
22 https://spectator.sme.sk/c/22534717/infection-rate-falls-cinemas-theatres-churches-will-

open.html?ref=njctse  
23 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32261-3/fulltext 

https://www.somzodpovedny.sk/
https://spectator.sme.sk/c/22534717/infection-rate-falls-cinemas-theatres-churches-will-open.html?ref=njctse
https://spectator.sme.sk/c/22534717/infection-rate-falls-cinemas-theatres-churches-will-open.html?ref=njctse
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מצביעים על  BD Biosensorהנתונים של היצרן  .98%, וספציפיות של מעל %74

  .(PCR יהם בהשוואה לבדיקתשנ), 99%וספציפיות של מעל  95%רגישות של מעל 

  PCR הבחירה בבדיקות אנטיגן מהירות על אף הדיוק הנמוך ביחס לבדיקות .23

מכיוון שהן מסייעות לבודד באופן מהיר ה, קינעשתה, לדברי שר הביטחון של סלוב

. יש לציין, כי מספר 24ובכך מצמצמות את פוטנציאל ההדבקה של כל חולה חולים

לשימוש בבדיקת אנטיגן, בשל הדיוק הנמוך של הבדיקה התנגדו במדינה אנשי רפואה 

 .PCR 25 ביחס לבדיקת

בבדיקת האנטיגן,  לא בוצעו בדיקות חוזרות לאלה שיצאו חיובייםככלל,  .24

לאשרור  PCRאולם אנשים שהטילו ספק בבדיקה שביצעו יכלו לבקש לבצע בדיקת 

התוצאה. בנוסף, אנשים שנמצאו חיוביים בבדיקה הארצית היו צריכים לעדכן את 

רופא המשפחה שלהם, ולדווח למגעים שלהם ולבני ביתם על כך שעליהם להיכנס 

. יצוין כי לא ידוע מספר האנשים שנכנסו בפועל לבידוד בעקבות כך. בנוסף, 26לבידוד

תחות תסמינים, ולעדכן את הרופא שלהם החולים שאותרו התבקשו לעקוב אחר התפ

 .בכל התפתחות

, ששיאה היה לאחר מבצע הבדיקות בסלובקיה דרש היערכות לוגיסטית נרחבת .25

אנשי  40,000-כ בהובלת הצבא.  ,27טרם ביצועו כשבועיים בלבד הכרזת המבצע

-מבצע, בהם אלפי אנשי צבא, משטרה, כיבוי אש, מתנדבים וכן כבתפעול השתתפו 

                                                
24 https://www.bbc.com/news/world-europe-54747022 
25 https://balkaninsight.com/2020/11/02/slovakia-tests-over-3-5-million-for-covid-in-two-days/ 
26 https://www.somzodpovedny.sk/ 
27 https://balkaninsight.com/2020/11/02/slovakia-tests-over-3-5-million-for-covid-in-two-days/ 

 

https://balkaninsight.com/2020/11/02/slovakia-tests-over-3-5-million-for-covid-in-two-days/
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הוקמו, אתרי בדיקה  5,314 .2829צוותי רפואה )רופאים, חובשים, פרמדיקים( 20,000

מרביתם במקומות פתוחים על מנת לצמצם את ההדבקה הפוטנציאלית במסגרת 

  .30ההמתנה בתורי הבדיקות

פרט לתורים  לא נרשמו כשלים לוגיסטיים משמעותיים,לאורך ימי הבדיקות  .26

, וכן מספר חוסרים של 31הבדיקה הראשוןארוכים ופקקי תנועה מעטים במהלך יום 

ציוד בכפרים קטנים, בשל תנועה אליהם מהערים הגדולות, לאותם אלו שביקשו 

 .32להימנע מהמתנה ארוכה בתור בערים שלהם

מיליון  100-עלות המבצע כולו עמדה על כראש ממשלת סלובקיה העריך כי  .27

מיליון  50-של כעלות אנטיגן במיליון בדיקות  13-כבסך הכל רכשה סלובקיה  . 33ורוי

עלתה הקודמים . היערכות הצבא לסבבי המבצע 34יורו משתי חברות דרום קוריאניות

נוספות שלא נכללו, כמו עלויות . יודגש כי לצד אלה, ישנן 35מיליון יורו נוספים 30-כ

 הוצאות היערכות השלטון המקומי למבצע. 

                                                
28 https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-

plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-
vsetkych%e2%80%8b/ 
https://balkaninsight.com/2020/11/02/slovakia-tests-over-3-5-million-for-covid-in-two-days 

 
29https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/slovakia-to-test-all-citizens-over-age-of-10-for-

coronavirus 
30 https://www.somzodpovedny.sk/rezort-obrany-finalizuje-pripravy-na-testovanie-obyvatelov-

zdravotnikov-chce-v-pripade-zaujmu-doplnat-aj-pocas-operacie%e2%80%8b/ 
31 https://www.somzodpovedny.sk/projekt-celoplosneho-testovania-ma-svoj-vyznam-otestovat-sa-

podarilo-viac-ako-36-miliona-ludi-pozitivny-test-malo-priblizne-1-z-nich/ 
32 https://spectator.sme.sk/c/22523716/news-digest-long-queues-around-slovakia-on-the-first-day-of-

nationwide-testing.html?ref=tab 
33 https://www.web24.news/u/2020/11/in-slovakia-the-unclear-results-of-a-colossal-weekend-of-

tests.html 
34 https://www.bi.team/wp-content/uploads/2020/11/Slovakia-COVID-19-Population-Testing-

Report.pdf 
35 https://www.somzodpovedny.sk/ustredny-krizovy-stab-schvalil-stvrte-kolo-testovania-bude-

dobrovolne-a-tykat-sa-ma-458-miest-a-obci/ 

https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://www.somzodpovedny.sk/minister-obrany-j-nad-ozbrojene-sily-sr-opat-podrzali-slovensko-plosne-testovanie-je-skvelou-startovacou-ciarou-pre-pokracovanie-v-spolocnej-zodpovednosti-nas-vsetkych%e2%80%8b/
https://balkaninsight.com/2020/11/02/slovakia-tests-over-3-5-million-for-covid-in-two-days
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 המבצעתוצאות      

האופרטיבי, המבצע הצליח להביא את מרבית אוכלוסיית המדינה בהיבט  .28

למספר סבבי בדיקה, תוך כדי סגר. בעקבות כך, הצליחה המדינה לבודד עשרות אלפי 

 חולים ואת בני משפחותיהם ולהוציאם מחוץ למעגל ההדבקה.

מאמר .29
36

שניסה לבחון את תוצאות המבצע תוך ניתוח התחלואה באזורים   

וען שהירידה בשכיחות התחלואה אינה יכולה להיות מוסברת על השונים במדינה, ט

 ידי הסגר בלבד וכי ישנה תרומה גם למבצע הבדיקות. 

 באופן זמני,גם אם  ,הופסקה, במדינה שהוטל הסגר עם בשילוב .30

 ואחוז החדשים החולים במספר ירידה חלה ואף, במדינה ההתפרצות

ניתן להעריך, כי לבידודם של  .שבועות מספר של זמן לפרק חיוביותבדיקות ה

החולים ובני משפחותיהם היה מרכיב משמעותי בהפחתת התחלואה, והתייצבות 

בשבועות שלאחר הסגר אכן ניתנת לייחוס להצלחה  ובתמותה במספר המאושפזים

.זו
37
  

ניתן להבחין כי הייתה ירידה מתונה אך עקבית במספר החולים  .31

לאור בידוד של חולים  ל הנראהככהמאומתים בשבועות לאחר המבצע, זאת 

חיוביים שנמצאו במסגרת המבצע( ובני ביתם במסגרת סבבי  54,369) רבים

  והסגר שהוטל במדינה. הבדיקות

 ההדבקה חזרהגם  כך, המגבלות, בהעדר מנגנון המשכי, ככל שהוסרו אולם .32

 סלובקיה ממשלת הטילההעלייה בתחלואה  בעקבות .התפרצות לממדי במדינה

                                                
36 The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 
infection prevalence in Slovakia | medRxiv 
37 The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2  
infection prevalence in Slovakia | medRxiv 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1.full.pdf+html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1.full.pdf+html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1.full.pdf+html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1.full.pdf+html
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במסעדות  ץאכילה בחו נאסרהבדצמבר  11-מ החלריחוק חברתי.  הגבלות מספר

, בדצמבר 14ב הוטלהעצמי ומשלוחים. החמרה נוספת  ףרק באיסו מסעדותופעילות 

 שעות 72-מה שלילית בדיקה תוצאת להציג נדרשים נופש ואתרי מלון בבתי אורחים

, מתחילת חופשת חג המולד בבתי בנוסף .אוכל חדרי פעילות ללא, האחרונות

לא  חנויותהוחלו מגבלות נוספות במדינה כגון סגירת  (בדצמבר 19)הספר 

   . 39, 38חיוניות

 

  PCRמערך ה -אחוז תוצאות חיוביות מבין כלל התוצאות 

 )ללא נתונים מבדיקות האנטיגנים, בהם בוצע שימוש במהלך המבצע(

 

                                                
38 https://spectator.sme.sk/c/22541870/conditions-for-opening-restaurant-terraces-specified.html 
39 https://spectator.sme.sk/c/22536199/another-round-of-mass-testing-in-selected-municipalities-

confirmed-for-this-weekend.html 
https://spectator.sme.sk/c/22556791/christmas-in-small-bubbles-cabinet-introduces-rules-for-

curfew.html?ref=njctse 
https://spectator.sme.sk/c/22551152/the-central-crisis-staff-agreed-on-lockdown.html 

https://spectator.sme.sk/c/22536199/another-round-of-mass-testing-in-selected-municipalities-confirmed-for-this-weekend.html
https://spectator.sme.sk/c/22536199/another-round-of-mass-testing-in-selected-municipalities-confirmed-for-this-weekend.html
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בדיקות ה חיוביות של מערך בדיקות המהאיור שלעיל ניתן לראות כי אחוזי ה .33

PCR לאחר מבצעי הדיגום, דבר המעיד על העומס בו  גם גבוהים (היו )ונותרו במדינה

מדיניות הבדיקות בסלובקיה היא כזו שרק בעלי תסמינים יצוין כי הם מצויים. 

. כמו כן, בדיקה דורשת מילוי טופס אלקטרוני מקדים בו או מגעים יכולים להיבדק

. מדיניות זו 40להצהיר על התסמינים, קבוצת השיוך של המבקש ופרטים אישייםיש 

סור ועומס על משאבי הבדיקות, מה שעלול לגרום לקושי באיתור חולים נובעת ממח

 על שימור ההישג מהמבצע., ועלול להקשות בזמן

לאור האמור לעיל, המדד המבוסס ביותר להערכת הצלחת המבצע המשולב  .34

ן הוא השתנות התמותה מקורונה במדינה בשבועות שלאחר מכן. בסגר לאורך הזמ

כפי שניתן לראות בגרף המצורף אכן ישנה מגמה של בלימה בתמותה בשבועות 

שחלפו לאחר הסגר והמבצע. וכמו כן, כאשר הוסרו המגבלות ככה"נ חזרה ההדבקה 

 העלייה המחודשת המהירה בתמותה מעידה על כך שבציבור ובעקבותיה התמותה.

נותרו חולים רבים גם לאחר המבצע, דבר שסביר לאור השימוש בבדיקות אנטיגן 

סימפטומטיים( ובבדיקה חד פעמית בקרב -מהירות )ועל כן מדויקות פחות בדגש על א

 חלקים רבים בציבור )אשר מפספסות את גילוי המחלה בשלביה הראשונים(  

                                                
40 https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 
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 ככה"נ השפעת הסגר בשילוב הבדיקות 
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באוקטובר ועד לתחילת  1-מגבלות שהוטלו בסלובקיה החל מה -נספח א' 

 נובמבר

 

 

 

 

 


