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סיכום החלטת ועדת החריגים הבינמשרדית למתן פטור מבדיקת  / PCRאנטיגן טרם טיסה לישראל-
קיצור מספר הימים המדרשים למאומת לצורך אישור טיסה לישראל

בהמשך להחלטת הוועדה מיום  ,19.9.21ועדת החריגים הבינמשרדית קיימה היום
( )13/1/2021דיון בנושא פרק הזמן המינימלי המאפשר למי שחלה בחו"ל ,לטוס ללא בדיקה
שלילית מאז שאובחן כמאומת.
בהתאם לעדכון נוהל ראש שירותי בריאות הציבור מיום ( 12/1/2021הוראות מנהל פי סעיף
 )1( 20לפקודת בריאות העם  1940 ,לעניין הגדרת "מחלים" לצו בריאות העם(נגיף קורונה
החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,תש"ף , 2020 -בה נקבע קיצור תקופת
ההחלמה למאומתים לנגיף הקורונה מ 10-ימים ל 7-ימים ,נידונה סוגיית צמצום פרק הזמן
המינימלי הנדרש ממועד תחילת המחלה מ 10-ימים ל 7-ימים כתנאי לאישור עלייה לטיסה ללא
בדיקה שלילית.
הוועדה החליטה על דעת כל חברי הועדה ,לאשר פטור מבדיקה לאדם שיציג לחברת התעופה
אישור של בדיקת  PCRאו בדיקת ( NAATמהסוג המפורט מטה) חיובית שבוצעה במדינה זרה
בפרק הזמן המוגדר כדלהלן:
מועד הבדיקה (הדיגום לבדיקה) לא יפחת מ  8-יום טרם הטיסה ולא יעלה על  3חודשים.
לדוגמא אדם שביצע בדיקה ביום  11.1.22יוכל לטוס החל מיום  .18.1.22שימוש בפטור זה
כפוף להיעדר תסמינים בשלושת הימים שקדמו לטיסה.
הצגת תוצאת הבדיקה ,היא בנוסף למילוי הצהרת נוסע נכנס כנדרש.
אדם שחלה והחלים בישראל ויש בידו תעודת מחלים של מדינת ישראל( ,שאינה מבוססת על
סרולוגיה) ,יציג אותה  ,ובלבד שלא חלפו  3חודשים ממועד קבלתה.

החלטה זו תובא לידיעת חברות התעופה על מנת שיפעלו באופן מיידי בהתאם להחלטת ועדת
החריגים וכן תובא לידיעת הציבור באתרי המשרדים שלהם נציגים בוועדת החריגים.

 -מוכרות בדיקות ה NAAT-הבאות לצורך זיהוי של ה:SARS-CoV-2 -
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Nicking endonuclease amplification reaction (NEAR)



Transcription mediated amplification (TMA)



Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)



Helicase-dependent amplification (HDA)



Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)



Strand displacement amplification (SDA)
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