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וכחלק   ,בשל המידבקות הגבוהה יותר של הוריאנט הבריטי

  גם  הוחלטמספר מדינות ב, כלליים מהידוק נהלי התמגנות

 ת גברת ההתמודדות עם הדבקה אירוסוליעל ה

הבריטי    בשל .1 הוריאנט  של  היתר  ממידבקות  וכן  ,  (B.1.1.7)החשש 

נוספים  ברחבי  ,  1מוריאנטים  מדינות  הגנה  נוקטות  בצעדי  העולם 

יותרמח כה  מירים  עד  שננקטו  לאלו  מחמירים:  ביחס  הידוק ;  סגרים 

בגבולות ההתמגנות;  המעברים  נהלי  הסגרים    וחיזוק  בנושא  סקירה  )ראה 

 . (2שהוטלו 

זאת .2 בגרמניה   גם  הודקו,  במסגרת  המסכות  עטיית  צרפת  ,  נהלי 

הבדלה  ,  כך.  ואוסטריה רפואיות  בוצעה  מסיכות  מפני  בין  יותר  המגנות 

לבין   בדהידבקות  רפואיות  .  מסכות  מסיכות  עטיית  ואוסטריה  בגרמניה 

בצרפת   ואילו  ובחנויות  ציבורית  בתחבורה  כחובה  המלצה    ניתנההוגדרה 

את נהלי  '(  21ינואר  )  חידדוב  "ארהבכלל  ו  בסידניבאחרונה גם  ,  כמו כן.  בלבד

המדבק  )  המסכות הווריאנט  בגלל  רק  דווקא  לעטות    (יותרלאו  חובה  וכעת 

אמצ בכל  הציבוריים  מסיכה  התחבורה  תעופה  -עי  אוטובוס  ,  שדות  תחנות 

ממליצים (  CDC, ECDC, WHO)בריאות עולמיים    ארגוניגם  .  ובמוניות,  ורכבת

ה הריחוק  מגבלות  את  יותר  עוד  המסכות  ,  פיזילהדק  עטיית  הקפדת  את 

 .האוכלוסייהבמרחב הציבורי וכן הגברת קצב התחסנות 

וריאנטים .3 כי  מוכיחות  בעולם  אחראיי  עדויות  הבריטי  הזן  ובפרט  ם  מסוימים 

יותר נרחבת  יותר,  להדבקה  גבוה  נגיפי  עומס  לאור  ה.  ייתכן   קורונה  נגיף 

(2-CoV-SARS)  הפצה נתיבי  מספר  דרך  האוויר    :מועבר  ;  אירוסולים) דרך 

 
1 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n216-coronavirus-variants 
2 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n217-europe-lockdown-extensions 
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דרך מגע פיזי ישיר  ואף ייתכן    באופן טיפתי  ,(3ולהעמקה בנושא זה ראו מסמך

כי  .  (משטחים) להניח  מטסביר  טיפתית  אינטראקציות  והידבקות  קרוב  ווח 

בנגיף להידבקות  ביותר  זאת.  תישארנה הסיכון הגבוה  נראה שבמדינות  ,  עם 

עלות  הל  עלול(  וייתכן שגם נוספים)העולם התעורר חשש שהוריאנט הבריטי  

סכנת   את  באירוסולים.גם  האוויר  דרך  זה,  ההידבקות  רקע  , להבנתנו   על 

המסכו עטיית  הנחיות  בד  רפואיות)ת  הודקו  מסכות  לצד ז  ,(ולא  את 

   .והפחתת ההדבקה פיזיצעדים נוספים שננקטו להגברת הריחוק ה

ו,  לסיכום .4 הבריטי,  הורינאט  של  הגבוהה  מידבקותו  רקע  הקושי    מרותלעל 

מדינות ברחבי   ,ושל  תרומה של ההדבקה האירוסוליתהלהוכיח את מידת  

זאת   לציבוהעולם בכל  להגביר את המיגומציעות   ן האישי במסכותר 

על    תקניות הקפדה  המשך   רקע  על.  ( מהתקהלות  והימנעות,  הגיינה)לצד 

 להתייחס   מומלץ,  בישראל  גם  יהבריט   הוריאנט  שלהנרחבת    תפוצתו

הנגיף של  האירוסולית  ההדבקה  מרכיב  שעלה   את  ולחדד,  לסיכוי 

עימהה ראה    –  התקהלות   הגבלת ;  אוורור;  מסכות)  התמודדות  להעמקה 

,  בתי תפילה,  תחבורה,  בתי הספריחוד עבור מקומות סגורים כגון  יב  -(  4נייר

 . 'וכו משרדים

 

 

 

 

 

 

 
3  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection  
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 המלצות ארגוני בריאות ושינוי נהלי מסיכות בעולם  –'  נספח א 

 המלצות ארגוני בריאות

מחלות   .1 לבקרת  האמריקאי  צבר    (CDC)המרכז  כי  הקובע  מיוחד  דוח  פרסם 

משמעותי  יותר  מדבק  הבריטי  הוריאנט  כי  מעלות  להחמיר  עדויות  עלול  ולכן  ת 

וכן להקש ות על  באופן ממשי את ממדי התחלואה בארה״ב בחודשים הקרובים 

בשל .  (יצוין שבעת הזו תחזית זו לא התממשה במרבית המדינות)  הכלת המגפה

יות ה,  כך עוד  להדק  הארגון  המליץ  הריחוק  מגבלות  את  על    פיזיר  וההקפדה 

 . ההתחסנות של האוכלוסייה עטיית המסכות במרחב הציבורי ולהגביר את קצב

ממליץ לאור הוריאנט הבריטי   5(ECDC)  המרכז האירופי לבקרת מחלות ומניעתן .2

מרחק   על  לשמור  ניתן  לא  בה  עת  בכל  מסיכה  סגורים  )לעטות  בשטחים 

 .ףעדיאך בשלב זה לא מציין איזה סוג מסיכה (, ופתוחים

האופן    מחדש את   ממליץ לכל המדינות להעריך  6( WHO)ארגון הבריאות העולמי   .3

ובהתאם לכך  ,  ף צפוי להיות מופץ במדינה לאור הוריאנטים המסוכניםשבו הנגי

ה הריחוק  נהלי  ובתחום  הבריאות  בתחום  ובקרה  מניעה  פעילויות  . פיזיליישם 

את העקרונות הבסיסיים  הבריאות  ולעובדי  לציבור  להזכיר  שיש  מדגיש  הארגון 

 : להפחתת הסיכון להידבקות

 שמירת מרחק  ●

 פדה על היגיינה קה ●

 מסכות במקומות המתאימים  עטיית ●

 הקפדה על אוורור טוב  ●

 
5 https://edition.cnn.com/2021/01/22/europe/europe-covid-medical-masks-intl/index.html 
6 https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-variant-united-kingdom/en/ 
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 שינוי נהלי מסכות

רפואית  7מחייבתגרמניה   .4 באיכות  מסכות  לעטות  אזרחיה  לפחות  ,  את 

 . במרחב הציבורי לאור המוטציה הבריטית

מה  .5 ב,  בינואר  25-החל  רפואית  8חובת  אוסטריה חלה  מסיכה  מתקן  ,  עטיית 

FFP2 7במסעדות ובתחבורה ציבורית והחל מגיל , בחנויות . 

 . לעטות מסיכות רפואיות ולא מסכות בד 9ממליצה צרפת  .6

כוונה  סקוטלנד ב .7 ב  זוהתה  להחלטות  ודומה  עטיית   10לחייב אוסטריה  בגרמניה 

 .  כזאת הנחיהאך לפי שעה לא ניתנה  , מסיכה רפואית

, תציבורי  בתחבורהמסכות    עטיית  מחייבת  11סידני ,  2021  בינואר  3  -  מ  החל .8

  משלהמה.  כן ניתנה המלצה בלבד  לפני.  ועסקים  תרבות  מוסדות,  יופי  מכוני

  לאור ,  כן  כמו.  ייקנסו  לעיל  המצוינים  במקומות  יכהמסכי אלו שלא יעטו    הכריזה

  נמדדו   31/12/20  ב)  בסידניאחוזים נמוכים של עוטי מסכות בתחבורה ציבורית  

הנוסעים  30% מכלל    לחלק   החלו   התחבורה   רותבחב  העובדים  צוות(,  בלבד 

 .לנוסעים באזורי התקהלות  מסכות

לבקרת   .9 האמריקני  ומניעתןהמרכז    המחייב   12צו  הוציא  (CDC)  מחלות 

ציבוריתב  שימוש במסכות גם  ,  הברית  בארצות  המדינות  בכלל  תחבורה 

כללי באופן  מסיכה  עטיית  חובת  שאין    נהלי   היו  מדינה  בכל  כן  לפני  .באלו 

הן אלו האמורות לוודא    חברות התחבורה.  יבוריתצ  בתחבורה  שונים  מסכות

 . מסכותכי כלל הנוסעים עוטים 

 
7 https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/20/germany-mandates-medical-grade-masks/?sh=5aff12bd2596  
8 https://www.thelocal.at/20210117/austria-ffp2-masks-now-mandatory-in-public-transport-and-shops  
9 https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/01/26/960893423/some-european-countries-move-to-require-

medical-grade-masks-in-public 
10 https://www.thetimes.co.uk/article/coronavirus-in-scotland-scots-might-have-to-wear-medical-grade-facemasks-in-shops-

6shz20qsx  
11 https://www.abc.net.au/news/2021-01-04/fines-apply-for-not-wearing-masks-in-greater-sydney/13028740 

https://web.archive.org/web/20210103032234/http://www.nsw.gov.au/covid-19/face-masks 
12 CDC makes mask wearing mandatory on US public transportation (intelligenttransport.com) 

https://www.moodiedavittreport.com/north-america-makes-moves-to-combat-covid-19-masks-mandatory-for-travel-in-us-
new-rules-on-testing-and-quarantine-in-canada/ 
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