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מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה
מסמך מספר 135

מומלץ להגביר את מספר הבדיקות ולשפר את האכיפה כדי
לוודא שהתפשטות המגיפה בבאקה אל-גרביה וג'ת נעצרת
 .1נוכח ההתפשטות המחודשת של מגפת הקורונה בבאקה אל-גרביה ובג'ת
בשבועות האחרונים ,בוצע ניתוח של נתוני התחלואה באזור.
 .2באקה אל-גרביה – החל מה 10-ביוני נדבקו  48איש (נכון ל 22 -ביוני) וישנם
כיום  44חולים פעילים בעיר ( 15חולים ל  10,000-איש) .בסה״כ נבדקו 1,068
איש מאז ה  10-ביוני ושיעור הבדיקות החיוביות הממוצע בתקופה זו עומד
על  .7.33%רוב הנדבקים הם צעירים ( 82%מתחת לגיל  )50ורק  2%הם מעל
לגיל  .70מחקר אפידמיולוגי אודות  29מהנדבקים מעלה כי רובם המכריע
( )76%נדבקו בעקבות מפגש ביתי/אירוע משפחתי וכ 10%-נדבקו במוסדות
השכלה .יצויין ,כי בשלושת הימים האחרונים זוהו  6חולים חדשים בלבד,
אך חשוב לציין כי מספר הבדיקות היה יחסית נמוך ( 192בדיקות ,ממוצע
של  64בדיקות ליום) (ראו נספח א׳).
 .3ג'ת – החל מה 26-במאי נדבקו  19איש (נכון ל 22-ביוני) וישנם כיום  18חולים
פעילים בעיר ( 14חולים ל 10,000 -איש) .בסה״כ נבדקו  332איש מאז ה26-
במאי ושיעור הבדיקות החיוביות עומד על  .5.7%יצוין ,כי בימים האחרונים (מאז
ה 18 -ביוני) זוהו בישוב  9חולים ושיעור החיוביים הוא  .12%רוב החולים
(כ )70% -הם מתחת לגיל  50ואין חולים מעל לגיל  .70מחקר אפידמיולוגי על
אודות  11מהנדבקים מעלה ,כי רובם המכריע ( )91%נדבקו בעקבות מפגש
ביתי/מגע עם קרובי משפחה ו 9%-נדבקו במוסדות השכלה (ראו נספח ב׳).
 .4לאור נתוני התחלואה באזור ,מומלץ להגביר את מספר הבדיקות  -כדי
להבין האם המחלה ממשיכה להתפשט בישובים אלו; לבצע הסברה
ייעודית המותאמת לאוכלוסייה  -בדגש על חשיבות הבידוד וההתנהלות במרחב
הביתי; וכן להגביר את מאמצי האכיפה של נהלי הבידוד וההתנהלות במרחב
מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן ,והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות .הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה,
רופאים ,אפידמיולוגים ועוד ,כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף .קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות

הציבורי .באופן כללי ,במקרה של התפרצות המגפה בישוב כלשהו ,מומלץ
להגביר את היקף הבדיקות בישובים סמוכים כדי למנוע התפרצות
אזורית.
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נספח א'
מגמות התחלואה בבאקה אל

 1נכון ל 22 -ביוני בחצות.
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גרביה 1

נספח ב'
מגמות התחלואה

 2נכון ל 22 -ביוני בחצות.
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בג'ת 2

מקורות
נתוני משרד הבריאות
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