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 נוהל הזנת מניעות קורונה

ריאות פרצות נגיף הקורונה, ולצורך השמירה על בתבמסגרת ההתמודדות עם ה

כניסתם לישראל של חולי האוכלוסיות בישראל ובאזור, וקיים צורך בהגבלת 

 .קורונה ונדרשים בבידוד

 :מטרה .1

הסדרת מנגנון והצבת קריטריון ברור להזנת מניעות "קורונה" )להלן: מניעות 

 רונה(.קו

 סוגי המניעות: .2

 חולה קורונה. .א

 מבודד קורונה. .ב

 קורונה כפר אדום. .ג

 :קריטריונים להזנת מניעה .3

 חולה קורונה מאומת. .א

 .מאומתקורונה של חולה בן/בת זוג  .ב

 אומיים. ל-שבים מחו"ל דרך המעברים הבין .ג

תושבים פלסטינים המתגוררים במוקדי התפרצות תחלואה המוגדרים  .ד

 שמוגדרים ע"י משרד הבריאות הפלסטיני. כ"אזורים אדומים", כפי

 נדרשים בבידוד עקב חקירה אפידמיולוגית בישראל. .ה

 :השיטה .4

 -הזנת המניעות לחולי קורונה ובני משפחתם מקרבה ראשונה .א

ע"ב רשימות  ימים לחולים פלסטינים, 14קורונה למשך הזנת מניעות  (1

ת שישלחו ממשרד הבריאות הפלסטיני והישראלי דרך מתאמי הבריאו

 באזורים.

יום,  14באופן אוטומטי תוזן מניעת קורונה לבן/בת זוג בלבד למשך  (2

 ."מבודד קורונה"מסוג 
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 -השבים מחו"ל דרך המעברים הבינ"ל טיניםפלס .ב

אלנבי/נתב"ג(, גשר כאשר פלס' חוזר לביתו דרך אחד המעברים הבינ"ל ) (1

 תירשם לו תנועה במעברים הבינ"ל במערכות.

תוזן מניעת , המחזיק בתעודת מתחסן פלסטינילתושב בהתאם לכך,  (2

 לתושב פלסטיני שאינו .שעות 24-ל באופן אוטומטי"מבודד קורונה" 

 . ימים 14למשך תוזן מניעת קורונה  מחזיק בתעודת מתחסן

יוזנו  מעבר רפיחשמתקבל מידע על פלס' הנכנסים לרצ"ע דרך ככל  (3

 14 ניעות יוזנו למשךהמ מניעות באופן ידני ע"י מדור תיאום אזרחי עזה.

 .ימים

 -הזנת מניעות למוקדי התפרצות תחלואה .ג

ע"פ המערכת הזנת מניעת קורונה לתושבים פלסטינים המתגוררים  (1

מוקדי התפרצות תחלואה המוגדרים כ"אזורים אדומים", כפי ב

 משרד הבריאות הפלסטיני.שמוגדרים ע"י 

האזור משך המניעה יוגדר בהתאם להגדרת הרשות הפלסטינית את  (2

 כאדום ובהתאם להערכת מצב.

 -מבודדים בהתאם לחקירות האפידמיולוגיות בישראל .ד

הזנת מניעת קורונה לתושבים פלסטינים הנדרשים בבידוד, זאת ע"ב  (1

רשימה המתקבלת ממערך החקירות האפידמיולוגיות בישראל למתאמי 

 הבריאות באזורים. 

 משך המניעה בהתאם למועד החשיפה לחולה מאומת. (2

 :היתר על אף מניעה מתן .5

קיימת האפשרות להנפקת היתר על אף מניעת קורונה לטובת צרכים  (1

במנהל רפואיים, צרכים משפטיים ומקרים חריגים בסמכות רע"ן אג"ם 

שעות  72בכפוף להצגת בדיקת קורונה שלילית שנעשתה  ,. זאתהאזרחי

 מהמועד שבו ההיתר המבוקש ייכנס לתוקף. 

 ריות מתאם הבריאות הרלוונטי לאזור.אימות המסמכים יהיה באח (2

מניעת קורונה מסוג "מבודד קורונה" לא תוזן לתושבים פלסטינים שמרכז  (3

מערבית לגדר הביטחון )בעלי היתר תפר, בעלי היתר מאוים  םחייה

)רווחה/ביטחוני(, בעלי היתר איחוד משפחות בישראל ובעלי היתר הסדר 
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קורונה, המניעה תוזן וניתן  הומניטארי בירושלים(. במקרה שהנ"ל חולי

 יהיה להגיש בקשה להסרתה.

 :הסרת מניעות קורונה .6

תוצאתה תושבים המעוניינים בהסרת מניעה, יעבירו בדיקת קורונה ש (1

 -בכתובת למדור תיעוד ומרשם )באיו"ש דרך מוקד הסרות המניעהשלילית 

m.m.hasarot@mnz.gov.il / באמצעות  , ברצ"ע למת"ק עזהמת"ק גזרתי

לאחר אימות המסמכים עם מתאמת ועדה האזרחית הפלסטינית(. הו

 הבריאות, ניתן יהיה להסיר את המניעה.

וקדי התפרצות תחלואה תתבצע לתושבים המתגוררים במהסרת מניעות  (2

 ובהתאם להגדרת הרשות הפלסטינית.בהתאם להערכת המצב 

 וועדת חריגים: .7

לא באמת היה חשוף לתושב המעוניין לערער על מניעה שהוזנה לו מאחר ש (1

לחולה מאומת, תתאפשר הגשת בקשה לוועדת החריגים אשר נמצאת 

באיו"ש ולתושבי רצועת עזה דרך הגשת בקשה לוועדה  במנהל האזרחי

 האזרחית. 

 -להלן הקריטריונים להגשת הבקשה לוועדה (2

לתושב הוזנה מניעה עקב קרבה ראשונה לחולה מאומת והתושב לא שהה  (1

 ו כחולה )שהה בחו"ל, לא מתגורר עמו וכו'(.בקרבתו במהלך אימות

 תושב שהחלים מקורונה או חוסן בחיסון שני )בישראל בלבד(. (2

 יצוין כי בקשה להסרת מניעה תלווה בבדיקת קורונה שתוצאתה שלילית. (3

 ספח א'.נ -טופס הגשת הבקשה מצורף בנספחים (4

 :מחוסנים ומחלימים .8

ים ב"תו ירוק" בהתאם נוהל זה לא יחול על תושבים פלסטינים המחזיק (1

למדיניות משרד הבריאות בישראל או תושבים פלסטינים מחלימים, 

אשר יתקבלו ע"י משרד הבריאות הפלסטיני המחלימים  בהתאם לרשימות

 לידי מתאמי הבריאות באזורים.

 :דגשים .9

מניעות קורונה לא יוזנו לתושבים פלסטינים בעלי שיוך אוכלוסייה של  .א

 ורונה. מחוסן קורונה ומחלים ק
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כלל הבקרה והמעקב אחר מוקדי התפרצות תחלואה וכן עבור מקרים  .ב

 יבוצעו ע"י האזור.פרטניים להם הוזנו מניעות, 

שמוזנת בעניינו מניעה במקרה שקיים צורך להזין מניעת קורונה לתושב  .ג

 , תוקף המניעה הקיימת יוארך בהתאם.כאמור

 בלבד.תגביל מעבר מניעת קורונה לא תסגור היתרים, אלא  .ד
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