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חרף ם לימודי מוסדחת יתפ לאפשר עשויותת ובדיקות עיתי

 ב כמקרה בוחן"אוניברסיטת אילינוי בארה  - תחלואה אזורית

 רקע

חד עם זאת,  בתחילתו של מבצע חיסון בהיקף רחב. יישראל מצויה כיום  .1

כם יהיה צורך חיסון צפוי להימשך מספר חודשים שבמהלהבצע מ

ם  סני חהמתקבוצת . החיסון צעמב ניהול  תחלואה לצדבהתמודדות עם 

להתחסן   יםיצפויה לאחרות, גרהמבו היוכלוסיהאלהיות מתוכננת  ה הראשונ

 ילדים. ו צעירים

חרף   ,תחומי פעילות שוניםייפתחו  ,במהלך החודשים הקרוביםשעל מנת  .2

עולה הצורך בבחינת  , םבייחוד בחתכי הגיל האמורי ,התחלואה הצפויה

  וסדות מב מקד ההרחבה צפויה להתית, נקרט. קו עיתיות קותן של בדיהרחבת

ור העובדה זאת, לא .חינוך"פרויקט "מגן בכיום  שמתרחש, כפי בארץ הלימוד

חודשים ומטה לא יוכלו להתחסן ב 16כי צעירים ובאופן ממוקד בני 

 הקרובים.

 , לימודמוסדות בעיתיות קורונה  של בדיקות  שונים מודליםסקרו זו נ לתכלית .3

מודל בדיקות  לט בקירה סהמ .יעילותם , תוך בחינתםספר מדינות בעולמב

הצלחה  הביא לאשר  שבארה"ב, לינוייא יברסיטתעיתיות המתקיים באונ

באזור  תחלואה ה בתקופה בה ,לאורך זמןדמאיים אקבניהול שגרת לימודים 

 .כמקרה בוחן מובא  ,כןעל ו הרחבה,נסקר בתועד ווכן  ,גבוהההייתה 
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   חןה בוכמקרברסיטת אילינוי  אוני

  ת אילינוי טאוניברסיבאוגוסט(  15החלה ) פתיחת השנה האקדמית, עם .4

לסטודנטים  בדיקות עיתיות  ום מדיניות שלשיבי 1חוז שמפייןהשוכנת במ

חברתי, במטרה לאפשר פתיחה בטוחה של  הריחוק הלצד צעדי   לי הסגואנש 

-כיום מבוצעות במסגרת מדיניות זו כ  .[1,2] םוסיהאקדמית בקמפ נההש

ודשים חת בין הות ביום, ובמצטבר בוצעו מעל למיליון בדיקוקיבד 10,000

 .[3] רדצמב –גוסט  או

סטודנטים לתואר   כאשר סי הקמפוכלל שוה חובה עבור הינן  הבדיקות .5

ארים  לת ואנשי סגל וסטודנטים  שלוש פעמים בשבועראשון נבדקים 

מת רוק  לקיחת דגיכולל  הבדיקהפרוטוקול . אחת לשבועדקים מתקדמים נב

נשלחת   הברחבי הקמפוס, לאחר מכן הדגימ  מהנבדקים בעמדות דיגום

ת באמצעו םלנבדקיתשובה מועברת  .2באוניברסיטה לאנליזה במעבדה

צוות איתור  עםאו על ידי יצירת קשר  ,ייעודית היקציבאפלטוס ן סטעדכו

 של האוניברסיטה. םהמגעי

עלים  ייהמ צעדים תשורודות להמתאפשר קות העיתיות הבדי מדיניותיישום   .6

  ת המעמסה הלוגיסטי  לעמקלים בכך ו ,הומאיצים את תהליך הבדיק 

ברוק  ידיגום עצמ ראשם, שילוב שלדיקות הגבוהה. בהנובעת מתפוקת הב

   ה ימ ייתר את שלב עיבוד הדגר ויעיל הממעבדה מהי לווטוק ופר

(Direct PCR). מפעילה האוניברסיטה מערך עדכון, בקרה ואיתור  סף,בנו  

ות  תוצאות בדיקות, מציאת עמד) הנגשת מידעשר אפ מה 3עצמאימגעים 

בהתאם לתוצאות   מפוסוהים בקומווסת את תנועת הש (וכדומה דיגום

 .[4]  (שוניםהצגת תשובה שלילית מאפשרת כניסה למבנים ) תהבדיקו

 

 
1 Champaign-is at UrbanalinoUniversity of Il. 
 .1להרחבה ראו נספח  2
 .המגעים של החולים במחוז אחראי על איתורה פייןאגף בריאות הציבור של מחוז שמגוף זה פועל במקביל ל 3
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 והמלצות ליעילות המוד על ממצאים המעידים

על פני הזמן  ואיתור המגעים , הת התחלואהבדיקות, רמ תוצאות נתוניניתוח  .7

  שנקטה  ות לושהפעמצביע על כך  ,ותתייבו מבוצעות הבדיקות הע

אירועי הדבקה בכיתות  עום ואף למנלצמצטה הצליחו האוניברסי

רות של  מהפאשר נבעו  4לא מנעו התפרצויות  הבדיקותגד, נמ .[5] הלימוד

  על  עמןו ריחוק חברתי( תעלמות מהוראות בידוד או מכללי)ה ת הנחיו

הפרות אלו  . [6]נוספים אמצעות צעדים בהיה להתמודד אוניברסיטה ה

במעונות, טודנטים לתואר ראשון התרחשו בעיקר בקרב ציבור הס

  בי משתתפים ובאירועים חברתיים מרוות( )אחו ייםרתחב  םדוניבמוע

מפוס  וניברסיטה לבודד את החוזרים לקאהה החלור זאת, לא מסיבות(. בהן)

  י מפרי ההנחיות , לנקוט בצעדים משמעתיים חמורים כלפ[7] חופשותלאחר 

  בדיקות ר ראשון לשלוש בדיקות לסטודנטים לתואירות הולהעלות את תד

מהלכים   .בדיקה אחת בשבועלות י צולאנשת קוידתת בלצד הפח ,שבועיות

 ם נמוך.בייחיולשמר אחוז  יטהאלו אפשר לאוניברס

  ניתוח  רקעעל ייחוד טת בולב אילינוייטת הצלחת הבדיקות באוניברס .8

צע ל מאמכי הח עולה , ממנו ובמחוז שמפיין בפרט ויליני תחלואה במדינת אה

ת הבדיקות החיוביות ובמקרי המווטובר ישנה עלייה מתמדת באחוז קאו

ים  במחוז ובערגל תחלואה  על עיםמהנגיף. משתנים אלו מצבי כתוצאה

ניתוח  מ, בבד בד .[14-16] לאוניברסיטהוך מסב צאותהנמ הגדולות בו

חוז הבדיקות  א כי ראהנ ,באותו פרק הזמן ואה באוניברסיטההתחלנתוני 

גל תחלואה בקרב השוהים   זוההלא מוופן עקבי אבנמוך נשאר החיובית 

תוני התחלואה  לנ  התחלואה במחוז נתוניהשוואה של  [.3] בקמפוס

ת  ו קיבד, אשר כלל המודל הצלחתו שליברסיטת אילינוי מצביעה על אונב

 
יקות עיתיות וצעדי ריחוק שנקטה האוניברסיטה )בד י המנעדואה בהינתן צעתחלהות זוי רמלחי אפידמיולוגימודל  4

המידע  .חולים 3800-טר הסתיו נמצאו כחולים בקמפוס בעוד בפועל במהלך סמס 500-צפי לכ ע עלהצביחברתי( 
 מפיין.יבור במחוז שאגף בריאות הצ עלה גם מהתכתבויות מול
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מנגנון איתור מגעים  ו, רתיד שמירה על כללי ריחוק חבצל בתדירות גבוהה

  .בתנרח לואהלמניעת תח ,יליע

ובעת שהדבר   בכפוף לזמינות הבדיקות, ממליצים ו , אנתזא לאור   .9

לבחון  ,(מגעים סמינים ואיתורי ת בדיקת בעל ףתיעדו לאחר ) מתאפשר

בתי ספר, )  ךבמוסדות חינו  של דיגום עיתי וקבוע, מתווה דומהיישום 

לרבות באזורים בהם התחלואה  ( תיכונים, אוניברסיטאות וישיבות

מתווה בדיקות   שוםייי ודגש, כ. י(כתומים ואדומים)אזורים מפושטת 

  אשר  (18תיכון )עד  -ספר בית  גילאי וצותקבה לת עשוי לתת מענעיתיו

הגביר את  קביל צפוי למ, ובם להתחסן בחודשים הקרוביםם צפויינאי

דיגום שאינו  לאור השילוב של זאת,  .ריבאופן תד לקורונה להיבדקותם יענה

והשימוש באפיקי מסירת מידע ועדכון בקמפוס  הבדיקות, עם הנגשת פולשני

 יקציה ייעודית( נוחים.פל)א



 

5 
 

 נוייברסיטת אילית הבדיקות באונניומדי – 1נספח 

חובה לבצע הקיימת  טת אילינויבאוניברסי תהבדיקו על פי מדיניות .10

או   וסקמפהנוכחים ב ואנשי הסגל ודנטים סטל הכ ל בדיקות עיתיות 

דנטים  זו, סטו . במסגרת[8] דמית פרונטליתק אתפים בפעילות משת

ת מפעמיים )העלאת התדירו שלוש פעמים בשבוע לתואר ראשון נבדקים 

לאנשי הסגל.   פעם בשבועו אוכלוסייה זו(פרצויות בקרב לאור התוע בשב

  ק מתנות בעמדות הדיגום )למשל חל וג להיענות, נהזאת, כדי לעודד  לצד

די נגש על יבדיקה מובדיקות ותוצאות ה ימהמידע אודות מתח לצות(,חו

גישים  מתחמי הבדיקה ממוקמים באזורים נו [9] אפליקציה ייעודית

  ס.ל רחבי הקמפוהממוקמים בכ

 

 . [ 10] הדיגום ועד לקבלת התשובה קה של השוהים בקמפוס, משלבדי הב וקולפרוט - 1 תרשים
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 – וסיית הקמפוסאוכל דיגום .11

יבולת הבדיקות הגבוהה ולחסוך את ק  לאפשר הטרבמ .א

)כוח אדם ואמצעי דיגום(, בחרה אוניברסיטת  םסטיי גילובמשאבים 

. [8] גימת רוק אמצעות מתן דטה לדיגום עצמי ביש ישם אילינוי לי

 17וקמו ואנשי צוות, הקרב סטודנטים ר את ההיענות בעל מנת להגבי

או למרכזי  ה נירי חזואל על קרבה וף תוך הקפדהואיס מהדגי מתחמי

 מגוריהם.תנועה של סטודנטים לתואר ראשון ו

לו  הוי שעביר את כרטיס הזימהנדגם ההגעה למרכזי הדגימה,  בעת .ב

הנדגם  אחר מכן, מ"ל. ל 50ל מבחנת הדבקה עקוד לקת בר קבל מדבומ

וף. יסל האה אל מיכטא אותה ומכניס אותק למבחנה, אוטם ומחיור

נאספות  מדי שעה  ,לעיויהיר מ הקיתהליך בדל מנת לאפשר ע

ת שינוע אשר מעביר אותן  ל ידי צוו הדגימות ממרכזי הדגימה ע

 .[10] למעבדה

בשלב  וואר הבקבוק צו, מאחר מעשהל – הבמעבדעיבוד הדגימה  .12

טה להתמודד עם ק, נדרשה האוניברסידיגום הרו באמצעות  נפתרהדיגום 

זה,   מצב ניעתמ  רךועצמן. לצר בקבוק במעבדות וואצ צירתרות של יהאפש

 :ננקטו מספר צעדים

ימות, היה צורך במעבדה המסוגלת  ל דגות גדולות שעיבוד כמוי לטובת .א

ת  יקולביצוע בדלת הרשאה פויה ובעיבולת הצלשאת את הק

ה לשם כך, בוצעה הסבה של המעבד. [10] בחנתיות בבני אדם א

יקות  ר בדטה שביצעה בעבסיבראונישל ה תהווטרינרי האבחנתית 

די לטובת מעבדתי ייעו ונה בחיות. בנוסף, נקנה ציודהקורגיף נ ויהלזי

על   אשר פותחומימוש פרוטוקול עיבוד דגימות רוק  לת התפוקה הגד

  .5טההאוניברסיידי 

 
 .3להרחבה ראו נספח  5
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תוכנן  זת הדגימות לקצר ככל האפשר את שלב אנלי במטרה .ב

המייתרת את   direct PCRשימוש בשיטת יעודי העושה פרוטוקול י

 שיטה זו הליך הבדיקה, שימוש בהאצת תמלבד  .RNA-יצוי השלב מ

התמודד עם מחסור בחומרים הנדרשים ניברסיטה למאפשר לאו

 .RNAיצוי מל

עבדה מתקבלות  ניברסיטה, במול שתכננה האו וטוקלפר בהתאם  .ג

של   ימות הרוק מכילות את דגאשר סגורות ה"ל מ 50-ה מבחנות 

ים יפוסמ כןמ רולאח 6וםת תחילה נטרול בחברועו מות . הדגייםהנבדק

ה טרם הכנסתן למכשיר להורדת צמיגות הדגימ  7אליהן תמיסות בופר 

RT-qPCR  [11] ניתוח ובת לט.  

 –  כיפהדיווח התוצאות וא .13

נבדקים היוצר קשר עם  איתור מגעים,ת ה קיים צוובאוניברסיט .א

 חה, שי באמצעות הודעה צאהמקבלת התודקות  30ם תוך חיוביי

חיוביות  בדיקה תוצאות ות בה אודותש. כך, [10] או פנים אל פנים

  .הדגימה מתןמ שעות 12 -  5ל קצרים ש עי זמניםמתקבלת בקבו

נוי. באילי יןשמפיבר לרשויות במחוז , מידע על התוצאות מועבמקביל .ב

הנבדק את  יש ליידע ה של תוצאה חיוביתרקבמהמחוז,  חוקיל פי ע

ם מגעיר תו ילטובת א לבידוד ולבצע תחקור סוהכניבדבר תוצאותיו, ל

טעם המחוז מים מ. גור8ת שעו  48-24תוך במקרה של מחלה ובים קר

 ן כר מלאחמתקשרים לחולים המאומתים, מבצעים מחקר מגעים, ו

היכנס  ל תםם או על מנת להנחות ג אומצשנעם המגעים יוצרים קשר 

 .ם כךשש להם פתרון מגורים הולם ללבידוד, ולוודא כי י

המאובחנים  ודנטים טסשים הנדר, מטעם המחוז עד לקבלת השיחה .ג

ולעטות מסכה אם  בחדר  להסתגרשלהם, גורים לכת למקום המל

 
ם ומתרחש על ידי חימ רולהאיסוף. הנטזיהום כלי גן במקרה של אקטיבציה של הנגיף ומדה זה גורם ל הליךת 6

 .דקות 30מעלות צלזיוס למשך  95-ות לדגימה
 .AEDT- Tris( TE( או TBE )EDTA-borate-Tris( בופר שנמצאו כמתאימות ביותר היותמיסות ה 7
 .לל סגורבחה החולצף עם בר דקות 15-מגע קרוב מוגדר כשהות של מעל ל 8
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תגוררים במגורים נוכח בחדר אדם נוסף. עבור סטודנטים המ

ם מול המחוז המאושרי לבידוד םייעודייקיימים חדרים אוניברסיטה, ב

. במקרה  יברסיטהונם באל המגוריע האחראיתהמחלקה על ידי 

, עליו  ורים הקבוע שלובמקום המגבידוד להיכנס ל ט מעונייןנשסטוד

  .[12] חוז כי המעבר לשם אפשרי ובטוחא מול המלווד

מד על שבעה ימים חולה מאומת עובעקבות חשיפה ל הבידודאורך  .ד

לילית, או עשרה ימים ללא  בדיקה ש ת תוצאת בקבל מיםייהמסת

נדרש  מתאוה מולח, לעומת זאת .ינים(תסמ יןואה במידבדיקה נוספת )

פעם נוספת.  דק דוד למשך עשרה ימים, ולאחריהם להיבילשהות בב

להמשיך  שידריחיובית, יתכן כי החולה  במקרה שהתוצאה חוזרת

חוז יוצרות קשר  ים נוספים. בכל מקרה, רשויות המידוד למספר ימבב

נקציות  לצד הס. [13] בידודה יציאה מאת העם חולים על מנת לאשר 

בהנחיות מד שאינו עול חבר סגאו ט סטודנ, הקיימות בחוק

, עד כדי טהנקציות גם מטעם האוניברסיס לקבל  ולהבידוד על

 השעיה מהלימודים.

 באפליקציה ייעודית וש , נעשה שימ ליתאה שליה של תוצ במקר  .ה

כניסה לבניינים ומתחמים כך, . [9] הבדיקהתוצאות  המוסרת את

  ית עדכנ יתחר הצגת תוצאה שליל לארק שרת אפמת בקמפוס

אשרת  . [10] רמי אבטחהגובפני  פליקציה )או כמסמך מודפס(בא

דנט או  תלות בזהות הנבדק )סטוימים כ  7 - 2לאחר  הכניסה פגה

לת  קב  לאחר. תלבצע בדיקה חוזרעליו ולאחר מכן (, איש סגל

 ית ה עד לקבלת תוצאה שליל , לא תינתן אשרת כניסתוצאה חיובית

 . עדכנית

 תראות על חשיפהטודנטים לקבל ה לסמאפשרת אפליקציה כמו כן, ה .ו

.  Bluetoothלוגיית בה, על בסיס טכנואפשרית בהתבסס על קר

נדרש  זהמסוג התראה ל מי שמקבשונה: שפטי להתראות אלה תוקף מ
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צאה בעזרת קבלת תו דיתיי מיכול לצאת ממנו הוא אך כנס לבידוד, ילה

 .[13] חר ארבעה ימים בלבדו לא א  ית בבדיקהשליל

 אילינוי ברסיטת אוניב שאומץ פתרוןה מודל ה  אתגרי ב לש

היענות  

 והסברה 

 הנעת האוכלוסייה לבדיקה
נת  וו ום למידה מקבמק  למידה פרונטלית

 בדיקות עיתיות  לצדק  רמתאפשרת  

 חולצות( למשל ות הדיגום ) חלוקת מתנות בעמד חיזוק חיובי תמריצים ל

 הנגשת הבדיקות 
-ו walk inוס ברחבי הקמפ  קודות דיגוםחת נ פתי

drive in 

 דעהנגשת מי
רת קבלת אינפורמציה אפליקציה ייעודית מאפש

 על מתחמי דגימה, תוצאות בדיקות ומגעים 

יך  הלת

 הדגימה 

 ה לאורוקת דיגום רבתפ

 גבוהה התדירות  ה

  ם רב לדיגוםדרישה לכח אד ידיגום עצמ

ואמצעי מיגון עבור כלל  

 הדוגמים 

  שות לצד נוחותרגי ותיקבד

 הנבדקים 
 דגימה אחרות חירה ברוק על פני שיטות ב

י דגימות מצריך ערכות  ריבו

 דיגום רבות 
 מבחנה פשוטהאספת ב נ רוק הדגימת 

וח  ילש

 למעבדה 

מות בעמדות  כוז הדגירי

 זמןהמאריכות את  הבידוק 

 ד לקבלת התשובה ע

דירות גבוהה של נסיעות לשינוע דגימות  ת

 י שעה()מידלמעבדה 

  אנליזה

 ה במעבד

מעמיס את  מות גיריבוי ד

 המעבדה

-ידי שימוש בעל   PCR-ת תהליך ה האצ

directPCR 

זיהום כלי האיסוף לאור 

 אופי הדגימה
 ם חונטרול ב

 הוספת תמיסת בופר להורדת הצמיגות  רוק וזל הצמיגות נ
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הליך מחסור בחומרים לת

 העיבוד
 RNA-שלב מיצוי ה ביטול

רת  מסי

 שובה  ת

מספר רב  יצירת קשר עם

 נבדקים  של
 ה ייעודית שימוש באפליקצי

ר של הנבדק עדכון מהי

 בתוצאות הבדיקה 

שר הקמת צוות עדכון ואיתור מגעים, שיוצר ק

 ת התשובה בלדקות מק 30ך בתו

איתור  

 מגעים 

עוד איתור מהיר של מגעים, 

שמבצע לפני התחקיר 

 המחוז

ה  ציפליקפונקציית מעקב אחר מגעים בא

ויש  לחולה,  השמזוהה חשיפ מתריעה לאחר

ירות  התרעה. מהדוד בעקבות הכנס לביילה

התגובה מאפשרת לקטוע שרשראות הדבקה 

 באופן יעיל יותר 

החקירה  ייעול 

שמבצע וגית האפידמיול

 המחוז

טה: רשויות  קרב אנשי סגל ועובדים באוניברסיב

ביקשו מכלל המועסקים במחוז ליצור  המחוז

ם באים במגע מה של האנשים עימרשי מראש

 ולוגיחקר האפידמימנת ליעל את המעל  רוב,ק

 בקרב אנשי סגל ועובדים באוניברסיטה: משאבי

קר  חוז במחאנוש משתפים פעולה עם המ

 י בשטח האוניברסיטההאפידמיולוג

אכיפת  

 בידוד 
 בתוך הקמפוס 

ם קבלת  ע באפליקציהניסה שלילת הרשאות הכ

 תוצאה חיובית 

יחס אליהם ביושמו ר שא פתרונות ו נרחבתלוסייה יות לאוכתות עימודל בדיקב אתגרים – 1ה טבל

 .לינויאייברסיטת אונ



 

11 
 

 וזחמת התחלואה במהתחלואה בקמפוס לעו – 2נספח 

יתן  ניברסיטה נן את השפעות המדיניות בה נוקטת האועל מנת לבחו .14

נתוני התחלואה  ל [14] י התחלואה במחוז שמפייןנ נתו להשוות את

דצמבר. מההשוואה  -שים אוגוסט החוד בין [ 15] [,3]יברסיטת אילינווניבא

דיקות  )ללא הב דיקות החיוביות במחוז בלבדהב אחוז ניתן לראות כי 

  המתקבל הבדיקות החיוביות  אחוזמוה גבברסיטה( ת באוניהמבוצעו

ת  . מגמה זו נשמר[15] יטה ובמחוזסיברהמבוצעות באונ בשקלול הבדיקות

ייה לאוכלוסיטה בין האוניברסהאחרונים כאשר הפער  םלאורך החודשי

הירידה בתחלואה כי  להסיקן נית ,. לאור זאת(1ראו גרף )דל גהכללית 

נובעת , במחוז רתניכה  תחלואהב חדה העלייה מהשונה ה ,באוניברסיטה

ים, בין  לו כוללא ים צעד .וניברסיטהאורת הצעדים בהם נקטה המש

ם  ומנגנון יעיל לאיתור מגעי  בקמפוס דירות של השוהיםבדיקות ת היתר,

 עברת מידע.וה

 

בין   (אחוז הבדיקות החיוביות)  ן ובאוניברסיטת אילינויהתחלואה במחוז שמפייהתפתחות  - 1גרף 
 . רדצמב  -ודשים אוגוסט הח
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ה ימים  ממוצע נע של שבע)  ילינויניברסיטת אין ובאוהתחלואה במחוז שמפיהתפתחות  - 2גרף 

 . רדצמב -בין החודשים אוגוסט  (החיוביות  על כמות הבדיקות
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 [10] ת מעבדת הבדיקותכש ציוד לטובת הקמר – 3נספח 

 

Comments Amount Name 

- 3 Thermo Fisher Scientific 
QuantStudio 7 RT-qPCR 

- 3 QuantStudio 3s 

 קשר עם המעבדה יצרה
כה כדי יצרני הער

ה להבטיח המשך אספק
עם עלייה בתפוקת  

 קות. הבדי

- commercial Thermo Fisher 
TaqPath kit containing 
primers and fluorescent 
probes that can detect three 
genes from SARS-CoV-2 

מעבירה  המכונה 
ת בין מבחנות, דוגמאו 

באריות   96צלחות עם 
 384וצלחות עם 

 יות.באר

3 Beckman Coulter Biomek i5 
automated workstations 

בגודל   והינ אמבטה
של  המאפשר חימום 

ות  דוגמאות המגיעה
 למעבדה

6  89 L circulating water baths 

 

 המעבדה. נוספים לאחר הקמת  PCR ירישמכ 2*בנוסף, נרכשו  
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 רותמקו

[1] https://news.illinois.edu/view/6367/1479644189 

[2] https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/one-

university-built-COVID-19/98/i42 

[3] https://splunk-public.machinedata.illinois.edu/en-

US/app/uofi_shield_public_APP/home 

[4] https://safer.illinois.edu/ 

[5] https://indianapublicradio.org/news/2020/11/what-the-university-

of-illinois-learned-from-reopening-amid-the-pandemic/ 

[6] https://indianapublicradio.org/news/2020/11/what-the-university-

of-illinois-learned-from-reopening-amid-the-pandemic/ 

[7]   https://covid19.illinois.edu/health-and-support/returning-to-

campus-after-covid-19-quarantine-and-isolation-for-students/ 

[8]  https://covid19.illinois.edu/health-and-support/on-campus-covid-

19-testing/#updates 

[9]  https://covid19.illinois.edu/health-and-support/safer-illinois-app/ 

[10] https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/one-

university-built-COVID-19/98/i42 
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[11]  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.159434v1 

[12]  https://housing.illinois.edu/News/CV%20Talking%20Points 

[13] https://covid19.illinois.edu/health-and-support/quarantine-and-

isolation/ 

[14] https://usafacts.org/visualizations/coronavirus-covid-19-spread-

map/state/illinois/county/champaign-county 

[15] https://www.c-uphd.org/champaign-urbana-illinois-coronavirus-

information.html 

[16] https://www.c-uphd.org/champaign-urbana-illinois-coronavirus-

information.html 

 

 


