
 

 

  בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז

  173 מספר  מסמך

  פ"תש אלולד |  24.08.2020| שני יום

 ונעזר אמ״ן מקציני  מורכב הגוף.  הבריאות משרד תחת  הפועל השליטה ממרכז חלק כיום והינו, אמ״ן ידי על שהוקם גוף הוא והידע המידע מרכז
    המידע מרכז למסמכי קישור .   הנגיף נגד במערכה רלבנטי ידע ההחלטות מקבלי בפני להביא כדי, ועוד אפידמיולוגים,  רופאים,  מהאקדמיה במומחים

בהכוונה מבוזר, מערך חקירות אפידמיולוגיות לגרמניה 
לקטוע שרשראות הדבקה תוך מצליח  ש ,מרכזית מקצועית

  זיהוי ובידוד מהיר לחולים 

  עיקרים 

האפידמיולוגיות .1 החקירות  גרמניה  )contact tracing(  מערך  עם   שהקימה 

במדינה הקורונה  מגפת  נוספים,פרוץ  פעולה  מרכיבי  עם  בשילוב   מסייע   , 

  . במדינה  הדבקהה שרשראות  בקטיעתולהפחתת מספר הנדבקים 

שמירה על קשר יומי עם    – (לדוגמה    אקטיבית   היאשל גרמניה    גישתה להבנתנו,    .2

כ ת  ורפואה המחוזיה  רשויותבמסגרתה  ו  ,מגעים)  בגרמניה) כאלו    400-(ישנן 

ובידוד  התפרצויות  לתחםת  ופועל בדיקה  זיהוי,  א  המגעים  תוך  - (כולל 

הרמה    בה בעתבמהירות על מנת לקטוע את שרשראות ההדבקה.    סימפטומטיים)

  הפדרלית קובעת את המדיניות, מנטרת את המחלה, מסייעת ומפקחת. 

מיפוי של מעגל המגעים  חקירה מהירה לחולה מאומת,  כוללת    תפיסת הפעולה .3

תסמינים)ובדיק   ובידוד  ,הראשון ללא  (גם  אפשרות  תו  קיימת  המחוזית  ברמה   .

לל גם  וגם להרחבת הבידוד  לא  ש  נוספיםמגעים  בני הבית של המעגל הראשון, 

  עמדו בקריטריון הבידוד המחייב (מבחינת משך וקרבת חשיפה).

קיים   .4 שהיה  האפידמיולוגי  כלל  הבסיס  המגיפה,  טרם  מניעה  עוד  אסטרטגיית 

התמודדות עם הקורונה הוגדל מערך  טובת הל  .מבוסס  מערך חקירותווהכלה  

לכל  ל  אפידמיולוגיותה  חקירותה חוקר  של  פרוץ  .  תושבים  4,000יחס  עם 

ברמת עיקר האחריות הועברה למשרדי הבריאות המחוזיים, אולם  המגיפה,  

הפדרלית וברמה  יכולים   נשמרו  המדינה  אשר  יותר  מיומנים  כוחות 

את ההנחיות לאופן ביצוע   להצטרף ולסייע במקרים של התפרצויות מורכבות.
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מכון   סיפק  והבידודים  הבדיקות  מגיפות    RKIהחקירות,  מניעת  על  האחראי 

שיקול דעת עצמאי,  במערכי החקירות המקומיים  בסמכות  אולם  בגרמניה,  

יותר לה מחמירים  צעדים  עם  המערך    .פעיל  במשולב  רכיבי פועל  שאר 

  ההתמודדות, בדגש על בדיקות ובידודים.

הבריאות   למשרדיחקירות  הביצוע  וסמכות  העברת האחריות  ,  להערכתנו .5

ראשית, משרדי     .להצלחת המערך  תה חיונייתהי   ,ברמת המחוז  ,יים המקומ

האחריות    יםכפופ   הבריאות מוטלת  עליהם  עלייה    למנועלראשי המחוזות, 

משרדי  אפשר ל  , הדברמכך  יתרה  קו האדום האפידמיולוגי.אל מעבר ל   תחלואהב

האחריות  להעביר    הבריאות הרשויות.  משאר  משמעותי  אדם  כוח 

אפשרה מקומיים    לאמץ  המבוזרת  תוך  פתרונות  פעולה  ומהירים  עם  שיתוף 

הסיוע האכיפה,  מתנדבים)  גורמי  מעודד   .והבדיקות  (לרוב  המקומי  הניהול 

   .התמקדות בשרשראות הדבקה

וסמיכות גבוהה ככל הניתן לזמן    דגש למהירות החקירה  בגרמניה  ניתןככלל,   .6

ההדבקה המקומי  להבנתנו.  גילוי  הבריאות  משרד  עדכון  תוצאת    אודות  מרגע 

חיובית וקבלת תוצאה   מושלם   בדיקה  בידוד מגעים, בדיקתם    מעגל של חקירה, 

 מהמחוזותבחלק  ,  המערך  יעילות  את  לשפר   מנת   על .  שעות  96-48בפרק זמן של  

האחריות   גיאוגרפית  האפידמיולוגיםהצוותים    בתוךחולקה  או   בצורה 

וצוות שאחראי על    היה , כך במחוז במינכן  נושאית מאומתים,  מול    ה חקירשיח 

  טיפול לו סיעודיים למוסדות ייעודי צוותו, המבודדיםצוות נוסף שיעמוד בקשר מול 

  . מבוגרת באוכלוסייה

הנוכחית .7 המדיניות  החלה    לפי  עם   ,ביוני  9- באשר  במגע  שבאו  האנשים 

כדי   ללא תלות בתסמינים, בהקדם האפשרי,  נבדקיםהמגעים)  – (להלן  חולים

אחרים הדביקו  האם  חוזרת    אף  RKI-ה  .להבין  בדיקה  לערוך  לאחר  ממליץ 
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במקרה של תוצאה חיובית, המגע  .  כדי לראות אם אירע שינוי  ימים  חמישה

  בית בני    וישנם מחוזות אשר בהם בודד  חולה מאומת ונחקר בהתאם. כ  מוכרז

מעגל   הראשון    הראשון.המגע  של  במעגל  ובידוד  תיעוד  מחוזות    -לגבי  במספר 

  הורחבה היריעה גם למגעים שלא עמדו בסף הזמן והמרחק המחייב. 

מגיפה   .8 עם  להתמודדות  עקרונית  מוכנות  אף  נדרשה  גם    -על  גרמניה 

מערכי   על  וההעמסה  מההגדלה  שנוצרו  פערים  על  להתגבר 

  : בכלל זאת, אפידמיולוגיהה

  . נקודת חולשה יחסית בתחילת המגיפה  היווש  מידעה  מערכותחיזוק    .א

תקשורת בין ה והנאסף בחקירות    ניהול המידע  כיום חלק מהתהליכים של

השונים ממוחשב  הגופים  באופן  בעיקר עצמה  החקירה    .נעשה  נעשית 

ידיטלפון,  ב על  גם  עצמי  אך  למילוי  לשאלונים  מוקדי עיתים.  זיהוי   ,

  .ממוחשבת נתוניםהצלבת  על  התחלואה מבוסס 

תים בשיטה של , לעיהחדשיםתוכניות הכשרה קצרות לחוקרים    פיתוח  . ב

סייע להתגבר  ש דבר ,שילובם בצוותים מקצועייםוכמו כן  למידה מרחוק 

  . על פערי ההכשרה
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  פירוט  - מערך החקירה האפידמיולוגית של גרמניה 

  רקע

גיבשה   .9 מפורטת    לפני מספר שנים תוכניתגרמניה  להתמודדות  ממשלתית 

הממשל ידי  על  הופעלה  וזו  מגפות,  התפרצות  הגרמני    עם  עם    מגפת מיד 

לגרמניה  1במדינה   הקורונה שהייתה  העובדה  לממשל  .  סייעה  מגירה  תכנית 

דעות   חילוקי  ולעקוף  במהירות  ובתוך  לפעול  במדינה  השונים  הגורמים  בין 

  הממשל עצמו. 

הרשויות שבהן,   400-ו  בגרמניה  המדינות הפדרליות  16התוכנית אומצה על ידי   .10

המגפה.   עם  להתמודדות  מקומיות  פעולה  תוכניות  לגבש  אותן  שימשה  והיא 

בפועללהבנתנו,   המקומיות   האחריות  הרשויות  על  מחוז,    מוטלת  בכל 

  להכוונה של הרשויות הפדרליות.    בהתאםו המדינה תחת  הפועלות

  הרשויות המעורבות בהתמודדות עם המגיפה 

הגוף האחראי על הכוונת מניעה, שליטה, וחקירה של מקרי הידבקות  .11

כוך רוברט  סוכנות ממשלתית    מכון הואה.  )RKI  –(להלן    בגרמניה הוא מכון 

מפקח על בריאות הציבור וכפוף למשרד הבריאות הפדרלי פדרלית ומכון מחקר ש 

  מעקב אחר מחלות מדבקות המכון אחראי על  אחראי על בקרת ומניעת מחלות.  ו

אית   ועל  בגרמניה מחלות ן  ההתמודדות  מניעת  על  נמצאים  2וכן  המכון  תחת   .

 
1 .www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.html 
2 ; www.rki.de/EN/Content/Institute/DepartmentsUnits/DepartmentsUnits_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/institut_node.html 



 

5 

בתחום ייעוץ  ומעבדות  שונים  אזרחיים  מתמקד    האפידמיולוגיה.  מרכזים  המכון 

  .3מדענים 450-אנשי צוות, מתוכם כ 1,080-במחקר ומונה כ

אסטרטגיה  .12 מסמכי  ומפרסם  סיכונים  הערכת  מבצע  תוכניות    ,המכון 

טכניות   והנחיות  יומיים  מעקב  דוחות  הקורונה.תגובה,  המכון    בנושא  כן  כמו 

ן לאומיים גורמים בינמצא בקשר שוטף עם רשויות בריאות ברחבי גרמניה ועם  

לממשל מקבילים.   סייעה  ואליו  מהמכון  המידע  לרשויות    זרימת  גם  (כמו 

ולאוכלוסייה)  ה הבריאות  בתחום  מקצוע  לאנשי  הציבוריות,  את בריאות  לשפר 

  תהליכי קבלת ההחלטות במהלך החודשים האחרונים. 

  הפדרציה   בכל   אחידה  מדיניות  להנהיג  להפסיק  הוחלט  תעם תחילת ההקלו .13

מנחים כלליים שהוסכמו    וויםוכי כל מדינה תתנהל באופן עצמאי בתוך ק 

קו אדום   במאי)  6ה (ר יהגד הממשלה הפדרלית  במסגרת זאת,  בין המדינות.  

  איש,   100,000לכל    בשבועחולים חדשים    50אפידמיולוגי על בסיס נתון של  

הקו  במידה ו  .4המחוזות   400-נמדד בכל אחד מו  Emergency Breakנקרא  אשר  

המחלה  ,נחצה לריסון  לפעול  המחוז  ההקלות    על  צמצום  ידי  והטלת  על 

. כמו  תוך שאיפה להטלת בידוד או סגר בצורה ממוקדת  ,מגבלות בהתאם לצורך

   .5כן, יוטלו מגבלות תנועה בהתאם להתפשטות ההתפרצות 

למניעת  התרעה  לספק    הוא  האדום   הקו  של  העיקרי  הייעוד להבנתנו,   .14

פירוט    . בתחלואה  החמרה נמצא  שלא  אף  לאודות  על  על  בחירת  הרקע 

נתון    ונלהבנת,  איש)  100,000חולים לכל    50(הקריטריון לפיו נקבע הקו האדום  

 
3https://www.rki.de/EN/Content/Institute/Profile/profile_node_en.html  
4https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/merkel-bund-laender-gespraeche-1751020  
5https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bund-laender-beschluss-1769412  
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ביום    6,000(  בגרמניה  המגפה   בשיא  התחלואה   שיעורזה תואם את   חולים 

  ברחבי המדינה). 

בשטח .15 הנגיף  עם  ידי  ההתמודדות  על  הציבור  נעשתה  בריאות     משרדי 

)Gesundheitsamter(  הצוותים ת  הרחבתוך    ,מניהשבכל מדינה בגר  המחוזיים  

  משרדי בריאות הציבור במסגרת זאת,    .6בשגרה   שדאגו למניעת מחלות מדבקות

האפידמיולוגיות, החקירות  מערכי  על  הכוונת    אחראיים  לציבור,  הסברה 

  .7לראש המחוז על ניהול המשבר מערך הבדיקות המקומי וייעוץ 

  180,000-כשל  פוטנציאל לביצוע   בעל  בדיקות  מערך  פיתחה  גרמניהבמקביל,   .16

9--ה   של  נכון לשבועעם זאת,    .בדיקות לאלף איש  2.1  כלומר,  8יום ב  PCR  בדיקות

מערך .  9איש   בדיקות לאלף   1.15דהיינו    ,יוםבבדיקות    96,000-כ  בוצעו,  באוגוסט  3

  לערוך בדיקות מניעתיות.   גרמניההבדיקות מאפשר ל

הנוכחית, .17 החקיקה  בדיקות    מממנת  המדינה  לפי  רק  עם  לא  לחולים 

לחולים,    בדיקות  גם  אלאתסמינים,   שנחשפו  מוסדות ללאנשים  צוותי 

לגרמניה לווקהילתיים  סיעודיים   השבים  נתנה    .10מטיילים  המדינה  בנוסף, 

  . 11סקר רוחביות בהינתן חשד להתפרצות דגימות ייפוי כוח לרשויות לעשות 

 
6https://www.haller-kreisblatt.de/region/22778613_Wer-muss-in-Quarantaene-Studenten-pruefen- 
Infektionsketten-im-Kreis-Guetersloh.html 
7https://www.main-spessart.de/aktuelles/pressemitteilungen/4343.Die-Arbeit-des-Gesundheitsamtes- 
Main-Spessart-in-der-Corona-Pandemie.html 
8https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-12- 
de.pdf?__blob=publicationFile 
9https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-
en.pdf?__blob=publicationFile-12 
 
10 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/verpflichtende-coronatests-1772096 ; 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/reiserueckkehrer-1771362 
11 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-
Teststrat.html?nn=13490888  
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    והכשרתם  הגדלת מספר החוקרים האפידמיולוגים

הנגיף .18 עם  ההתמודדות  תחילת  המדינות    ),2020(פברואר    עם  רשויות 

הבריאות לאגפי  ניכר  אדם  כוח  הסיטו  בתחילת  שלהם.    והמחוזות 

בהמשך, גויסו  ו  12בריאות המקצועות  לאו    סטודנטים לרפואה   גויסוההתמודדות,  

כוח  להבנתנו,    .1314(למשל בקרב מחפשי עבודה)   גם אנשים ללא רקע רפואי

 ם צוותי העזר הצטרף לשלד הקיים של מערכי החקירות, כך שבכל מצב היו  

היעדר הרקע של    בסביבה, המחפים במידת מה   מקצועיים   המגויסים על 

    .החדשים

  5המונה    15יעד של צוות מעקב  במרץ)  25(  הממשלה הפדרלית הציבה  .19

   .תושבים  4,000  לכל  חוקרכלומר,    .16איש במדינה   20,000עבור כל    חוקרים

למדינות הפדרליות ולשלטון המרכזי  כי בנוסף על מערכי החקירות המקומיים,    צוין

התפרצות קיימת  בהם  במחוזות  לסייע  המסוגלים  מקצועיים  צוותים  נכון  .  יהיו 

רבות   במדינות  מאי,  פער  בגרמניה  לתחילת   בין   משתנה(היקפו  נותר 

להבנתנו,    .17החוקרים לבין היעד שהוגדר בין מספר    )10-50%  בין  ונע,  המדינות

  חוקרים   במספר  להסתפק למדינות    מתגורהיקף התחלואה  ב התנודתיות  

 
12 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Scout.html 
13 https://www.npr.org/2020/06/19/880754400/germanys-contact-tracers-factor-in-countrys-success-
battling-covid-19-pandemic ; https://www.stmgp.bayern.de/presse/huml-contact-tracing-teams-bei-
der-eindaemmung-der-corona-pandemie-von-zentraler-bedeutung/ 
14 www.prospectmagazine.co.uk/magazine/germany-covid-19-masterclass-testing-tracing-uk ; 
https://www.landkreis-coburg.de/2622-0-Gesundheitsamt-wird-zu-Ermittlungsteam.html 

  . הצוותים מבנה את הגדירה  לא הפדרלית הממשלה,  במדינה הכולל האפידמיולוגים  החוקרים היקף לקביעת מעבר 15
16 Beschluss von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie  
17 https://www.businessinsider.de/wissenschaft/recherchen-zeigen-sehr-grosse-loecher-im-netz-der-
kontaktverfolgung-durch-die-375-gesundheitsaemter-in-deutschland/  ; 
https://www.buzzfeed.com/albertonardelli/germany-uk-coronavirus-contact-tracing-compared 
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  על ובפ  החוקרים  מספר   את  צמצמה  אף  בוואריה  מדינת,  כך .  בשגרה  יותר  קטן

  . 18הסתיו   לקראת  המערך  את  להרחיב  ומתכוונת),  250,3(  שלה  מהיעד  שליש  לכדי

  , ן מקוו  אופןבמועברת  ההכשרה של החוקרים האפידמיולוגיים ברובה   .20

הסיכון   את  לצמצם  כדי  היתר  החוקרים  דבקה להבין  במדינת בין  למשל,  כך,   .

(כ החדשים  החוקרים  קיבלו  ברשויות    3,000-בוואריה,  מעבודתם  שהוסטו  איש 

להכשיר  היתר  יצוין כי לכל מדינה בגרמניה    .19המקומיות) הכשרות דרך האינטרנט 

  בעצמה את החוקרים האפידמיולוגיים.

האקדמיה לבטיחות מזון של בוואריה מעבירה  לפי מידע שפורסם ברשת,   .21

תוך דגש על הרקע הרפואי, ניהול   ,שוניתא להכשרה ר אחד יום  שלמקוון קורס 

נעשית   ההכשרה  החקירה.  ביצוע  ואופן  מוקלטות, מגעים  הרצאות  בעזרת 

ומב קריאה  נוספת    הקורס   לאחר  .דקיםחומרי  הכשרה  מקבלים  החוקרים 

   .20מרשויות הבריאות במקומות בהם מוצבים

  להבנתנו לשמש כחוקרים אפידמיולוגיים.   סטודנטים 500הכשיר  RKI-הגם   .22

נוסף  .  21נשלחו לסייע למשרדי בריאות מקומיים  חוקריםוה  ההכשרה ארכה שבוע

  .22חיילים לסייע בחקירות ברחבי גרמניה   200הצבא הגרמני הכשיר לפחות    על כך,

  

 
18 https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-reiserueckkehrer-coronatests-1.4994163 
19 https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#CCT  ; https://www.ulm-
news.de/weblog/ulm-
news/view/dt/3/article/74752/Dem_Virus_auf_der_Spur%3A_Contact_Tracing_Teams.html 
20 https://www.lgl.bayern.de/aus_fort_weiterbildung/fortbildung/contact_tracing_team.htm 
21 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Scout.html ; https://www.haller-
kreisblatt.de/region/22778613_Wer-muss-in-Quarantaene-Studenten-pruefen-Infektionsketten-im-
Kreis-Guetersloh.html 
22 https://www.bundeswehr.de/de/organisation/sanitaetsdienst/aktuelles-im-
sanitaetsdienst/auftaktausbildung-containment-scouts-bundeswehr-261050 ; 
https://www.reservistenverband.de/magazin-die-reserve/was-macht-eigentlich-ein-containment-scout/ 
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  הכולל  ץבמאמ האפידמיולוגית  מערכי החקירהאופן שילוב 

מערכי החקירה  ההתנהלות המבוזרת באה לידי ביטוי בכך שצורת  להבנתנו,   .23

יכלו כך  וב,  בכל מחוז  במשרדי הבריאות הציבורית  מוקמו  תהאפידמיולוגי

  מערכי הבדיקות בדגש על    –במחוז  בקלות יתרה לתקשר עם מערכים נוספים  

נראה    .23הבידודו מהמקרים,  לעבוד שבחלק  הורשו  למערך  שצורפו  החוקרים 

במכך  .  24מביתם כך,  הצורךאו  במשרד יכולים    ידת  לרופאים  לפנות  החוקרים 

   .25זי המחוהבריאות 

  : 26משימתיים החוקרים לצוותיםמודל של חלוקת זוהה , במחוז מינכן .24

עדכון על תוצאת בדיקה,   -  חולים מאומתיםהיה אחראי על  אחד  צוות    .א

להחליט  על מנת  ו  תסמיניםיקת  תדרוך, תשאול על מגעים וקשר יומי לבד

  על המשך בידוד.

אנשים שבאו במגע עם  (  מגעיםיצירת קשר עם  היה אחראי על  שני  צוות     . ב

  . לבידוד  םושליחת  )ולאור חשיפתם נחשבים לחולים פוטנציאלייםהחולה  

כדי    במוסדות סיעודיים  טיפול בהתפרצויותהיה אחראי על  שלישי  צוות    .ג

  ת. מצד הרשויות במקרה של התפרצו   לדאוג לתגובה מהירה

  המערך  קצב פעולת

התייחסויות רשמיות למספר החולים עמו   ולא נמצא  המסמך  לכתיבת  נכון .25

, מערך החקירות בעיר  בגרמניה  שיא המגפהב  מערך החקירות מצפה להתמודד.

  80-(כ  חולים בשבוע  540-כ טיפל בחוקרים,    200-, המונה כ(כמיליון תושבים)  קלן 

 
23 https://www.landkreis-coburg.de/2622-0-Gesundheitsamt-wird-zu-Ermittlungsteam.html 
24 https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#CCT 
25 https://www.haller-kreisblatt.de/region/22778613_Wer-muss-in-Quarantaene-Studenten-pruefen-
Infektionsketten-im-Kreis-Guetersloh.html `  
26 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/2020/april_corona_quarantaene.html 
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משך הזמן אשר לקח לחוקרים  כוללת את    להערכתנו, התפוקה   .27חקירות ביממה) 

ב גם  שלהם  לעסוק  האחריות  תחומי  ושאר  ומבודדים)  מגעים  עם  בשל (שיחות 

  . עבדו בכל זמן נתון רק חלק מהחוקרים הבעקבותי החלוקה למשמרות

ביום;    םחולי  80חוקרים שיכולים להתמודד עם עד    200יצוין כי התפוקה בקלן ( .26

, שהקימה למשל  בבריטניהגם  עולה בקנה אחד עם היחס  לחולה)    חוקרים  2.5

של   עד    25,000מערך  עם  להתמודד  המיועד  ביום  10,000חוקרים,    . 28נדבקים 

  ת בחשבון את זמן החקירה עצמה ו לוקח  ,גרמניה  גם  וייתכן  ,בריטניההבנתנו  ל

במדינות  בנוסף,  וכן את הזמן הנדרש ליצירת קשר עם המגעים ולתדרוכם.  

שיחות    בוצעובגרמניה  מסוימות   מאומתים  שתי  לחולים  לחולים  לאפשר  כדי 

  בכל המגעים שלהם.  להיזכר

  

 

  שלביה ומאפייניה –האפידמיולוגית   החקירה 

  חקירה  מתחילה בהם המצבים

  ת דיגיטליבפקס או במערכת    עדכוןהחקירה מתחילה לאחר העברת    לרוב, .27

הדרגתי   באופן  חיובית  הנפרסת  תוצאה  הבריאות  מעבדה  מהעל  למשרד 

עם זאת, על רופאים לדווח למשרד הבריאות על  ).  רמשרד בריאות הציבו(  המקומי

 
27 https://www.ksta.de/koeln/corona--detektivarbeit--dieses-team-kuemmert-sich-um-das-contact-
tracing-in-koeln-36679108 
28 https://www.bbc.com/news/uk-52741331 
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  ונחקרים   אלו נשלחים לבידודנבדקים  ולעיתים  נדבקו,  קיים חשש סביר שש  נבדקים

    .29בדיקה במעבדההעוד לפני קבלת תוצאת 

החוקרים,   .28 מערך  להרחבת  השיקובמקביל  בגרמניה  ביוני)   16(  הרשויות 

מבוזר על בסיס   באופן פועלת  ה  Corona Warn  בשם  אפליקציה מעקב ייעודית

  שגרמניה לא חייבה את האזרחים להשתמש באפליקציה, על אף  בלוטות'.  

  כרבע מבעלי הסמארטפונים   -  מיליון הורדות  16לאפליקציה    ביולי  22-נכון ל 

האפליקציה שומרת מידע מוצפן על משתמשים אחרים שהיו בקרבת  .  30במדינה

בעל המכשיר, ובמקרה של הדבקה, בעל המכשיר מקבל הודעה כי עליו להיכנס  

שי היישומון,  בשל הצפנת הפרטים המזהים של משתמ  להבנתנו,לבידוד ולהיבדק.  

מטרת    החוקרים לא יכולים לעשות שימוש במידע הנאסף באיתור המגעים.

האפליקציה לגרום לאנשים שנחשפו לחולה לגשת לרשויות באופן עצמאי ולבקש 

  .31בדיקה

  

  אופן ביצוע החקירות

  ומטרתה  ,33באופן טלפוני   ה נעשעיקר החקירה    32להוציא מקרים חריגים .29

היא   "המגעים"  העיקרית  מירב  החולה    –לאתר את  עם  במגע  שבאו  אנשים 

 
29 https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/digitalisierung-gesundheitsamt-bremen-
100.html 
30 https://dmexco.com/stories/facts-and-figures-on-mobile-use-in-
germany/#:~:text=An%20overview.&text=Germany%20is%20a%20smartphone%20country,of%20Ger
mans%20own%20a%20smartphone 
31 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Zwischenfazit.html 
32 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30314-5/fulltext 
33 https://www.rnd.de/politik/rki-corona-containment-scouts-sollen-zweite-pandemie-welle-verhindern-
EJUOAEH4IBCOFJHNZH7BZEQYL4.html ; https://www.haller-kreisblatt.de/region/22778613_Wer-
muss-in-Quarantaene-Studenten-pruefen-Infektionsketten-im-Kreis-Guetersloh.html ; 
https://www.npr.org/2020/06/19/880754400/germanys-contact-tracers-factor-in-countrys-success-
battling-covid-19-pandemic 
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גם היא  לחולים פוטנציאליים. מטרת החקירה  נחשבים  לאתר    ולאור חשיפתם 

  מקורות הדבקה ומוקדי התפרצות. 

עם זאת,    פדרלי אחיד לביצוע החקירה בגרמניה.  פרוטוקולאין  להבנתנו,   .30

  :בשני שלביםבמספר מדינות החקירה נעשית 

הנועדה   עיקר החקירה נעשית בשיחת טלפון לחולה,  -  תשאול החולה  .א

לתדרך את החולה על נהלי הבידוד ולקבל רשימה ראשונית של מגעים. 

מחוזות   האנשים במספר  את  המפרט  טופס,  למלא  מתבקש  החולה 

ושעלולים היו להידבק ממנו (על פי קריטריון של    איתם הוא בא במגע,

טופס זה דקות).    15מטר מהחולה למשך    2אנשים ששהו במרחק של  

במקביל, נשלח    .באמצעות דואר אלקטרוני  נשלח אל משרד הבריאות

. 34הנחיות בנוגע לכללי הבידוד שחלים עליולחולה צו בידוד רשמי הכולל  

ד א סלדורף  יבמחוז  ווסטפליה  עורכים  במדינת  טלפוןף   ,שנייה  שיחת 

  .35בתנועותיו להיזכר של שהות בה החולה יכול   לאחר שעה

בהמשך, החוקר יוצר קשר   - )Contact Management(   ניהול המגעים  . ב

האם  עם כל המגעים שזוהו במהלך החקירה, שואל אותם על תסמינים,  

בסיכון, לאוכלוסייה  קשר  להם  אותם  יש  או    מתדרך  המחלה  על על 

החשיפה.  בידוד  ה נסיבות  את  על ומברר  מידע  מוסר  החולה  לעיתים 

יצירת קשר .36ועל החוקר לברר זאת בעצמו  שההמיקומים בהם   , תוך 

 
34https://www.ksta.de/koeln/corona--detektivarbeit--dieses-team-kuemmert-sich-um-das-contact-
tracing-in-koeln-36679108" \h ; https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/digitalisierung-
gesundheitsamt-bremen-100.html 
35 https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-detektive-in-duesseldorf-gesundheitsaemter-
suchen-nach-infizierten_aid-51289617 
36 https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/digitalisierung-gesundheitsamt-bremen-
100.html ; 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html?nn
=13490888 
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המגעים  תיעוד  ומשיכת  החולה,  שהה  בהם  ומקומות  העסק  בתי  עם 

  . 37מבתי העסק (בהתאם להנחיות התו הסגול בגרמניה) 

  קביעת בידוד למגעים

במסגרת זאת,   החוקרים האפידמיולוגיים בגרמניה אחראים גם על בידוד. .31

נסיבות   את  לברר  עליהם  המגעים,  עם  בשיחה  וכן  החולה  עם  השיחה  במהלך 

להכרעת החוקרים,  לאחת משתי הרמות מטה. בהתאם,  החשיפה כדי לסווגה  

  . 38מחויב בבידוד "מגע "ה

דקות, ללא ציוד מגן מספק.  15-חשיפה פנים אל פנים של יותר מ - 1רמה   .א

  רמה זו מחייבת בידוד וביצוע בדיקת קורונה.

ותסמיני    -  2רמה    . ב ריחוק  כללי  על  זו מחייבת הסבר  רמה  חשיפה קצרה. 

  המחלה. 

צוותי בריאות שהשתמשו במיגון הולם, אך היו במרחק של פחות    –  3רמה    .ג

משני מטר מחולה מאומת או צוותי בריאות שלא היו במגע או קרבה לחולה,  

  אך לא השתמשו בציוד מגן. 

כי משרדי הבריאות המקומיים .32 בהרחבת    נציין,  אוטונומיה מסוימת  היו בעלי 

אלא גם את בני   1בחרו לבודד לא רק את המגעים מרמה  חלקם  .  מעגל המבודדים

  . 393  -ו 2, ולעיתים גם מגעים מרמה ביתם

 
37 https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/36066/ 
38https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html?n
n=13490888 
39 https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/investigative/details/news/umfrage-und-
expertenstatements-wie-arbeiten-die-gesundheitsaemter-um-sars-cov-2-zu-kontrollieren/ 
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(או גורם אחר במשרד   במהלך הבידוד החוקרים,  RKI- בהתאם להמלצות ה .33

יום עם המבודד,  הבריאות),   ובפרט על    כדי לברר עליוצרים קשר מדי  מצבו 

תסמינים  הדורשות  .40הופעת  חלופות  אימצו  מחוזות  כוח    במספר  פחות 

כגון שאלון מקוון יום  אדם,  מדי  למלא  כן,    .41על תסמינים שעל המבודד  כמו 

להבנתנו,    .42השחרור מבידוד מותנה באישור של משרד הבריאות המקומי

  דורשת חלק ניכר ממשאבי המערך.  הבידוד  ניהול תמשימ

  בדיקת מגעים

  נבדקיםשעלו בחקירות  המגעים    ,ביוני)  9-מה(  הנוכחיתלפי המדיניות   .34

-ה  .כדי להבין האם הדביקו אחרים  ללא תלות בתסמינים, ,  בהקדם האפשרי

RKI  כדי לראות אם אירע שינוי  ימים  5לאחר  ממליץ לערוך בדיקה חוזרת    אף .

כך,    במקרה של תוצאה חיובית, המגע הופך לחולה מאומת ונחקר בהתאם.

עקיבה אחר שרשראות ההדבקה  מאפשר  שילוב בין החקירות לבדיקות  ה

קצר.  )והלאה  שני(מעגל   זמן  הבדיקה   תוך  ובפרט  למגעים,  הבדיקות  כי  יצוין 

  השנייה, מותנים בקיבולת של מערך הבדיקות באזור.

  מידע  ותמערכ

מעבדות, הנתונים על חולי הקורונה צריכים לעבור בין מרפאות, מרכזי בדיקות,   .35

ו מקומיים  בריאות  המגפה  .43RKI-המשרדי  תחילת  הנתונים    עם  שמירת 

 
40 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html?nn
=13490888" \h 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Quarantaene.html#FAQId13583036 
41  https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/investigative/details/news/umfrage-und-
expertenstatements-wie-arbeiten-die-gesundheitsaemter-um-sars-cov-2-zu-kontrollieren/ 
42 https://www.pnp.de/lokales/landkreis-regen/regen/Covid-19-Pandemie-Gesundheitsamt-setzt-auf-
Contact-Tracing-Teams-3673724.html 
43 https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/digitalisierung-gesundheitsamt-bremen-
100.html  
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ידני באופן  לרוב  התבצעה  דיגיטלי.  והעברתם  בין   ולא  מידע  העברת  כך, 

המעבדות לרשויות נעשה באמצעות מכשירי פקס מטעמי צנעת הפרט ואבטחת 

כן,  44מידע כמו  למשרדי  .  משותפות  מידע  מערכות  היו  המקומיים  לא  הבריאות 

  .  45עיקר ריכוז הנתונים על ידי חוקרים נעשה באופן ידני על סמך גליונות אקסל ו

להקדמת לוח הזמנים להשקת מערכת    בגרמניה  התפרצות הנגיף הביאה .36

  במתכונת חלקית ביוני)    23(  נתונים דיגיטלית, וזאת החלה לפעול לאחרונה

  .  46המקשרת בין המעבדות לבין משרדי הבריאות 

אימצו  .37 המקומיות  הרשויות  הטכנולוגי  הפער  עם  להתמודד  מנת  על 

במשרד הבריאות הציבורית של היידברג, פיתחו מאגר נתונים    פתרונות מקומיים.

לבין  המשרד  בין  ממשק  ויצרו  בדיקות  ותוצאות  מגעים  חולים,  לרישום  ייעודי 

מידע לשימוש . מדינת בוואריה השיקה מערכת  47המעבדה שביצעה את הבדיקות

מספר  .  48כלל גורמי הבריאות, שנועד גם לשמש את צוותי החקירה שהיא הקימה

מדינות העבירו חקיקה כדי לאפשר למשרדי בריאות מחוזיים להשתמש במערכת  

שבמקור נועדה לניהול התפרצות מחלת האבולה.      SORMAS  בשם  49ניהול מידע 

  . 50משרדים אימצו פתרון זה  17לפחות 

כי   .38 ניכר  התחתונה,  שיטת   בגרמניה,  מידע  למערכות  בנוגעבשורה 

יצר מידע  אבטחת  בנושא  נוקשה  חקיקה  לצד  המבוזרת    פער   הההתמודדות 

 
44 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gesundheitsamt-in-stuttgart-corona-befunde-gehen-
noch-per-fax-ein.1b680d67-09db-40d8-bb6c-46fcac936b92.html 
45 https://netzpolitik.org/2020/etwas-besseres-als-excel/ 
46 https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Elektronische-Meldung-bei-SARS-CoV-2-Nachweis-per-
DEMIS-aktiviert-410605.html 
47 https://leimenblog.de/zwei-monate-im-coronamodus-blick-hinter-die-kulissen-des-gesundheitsamts/ 
48 https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#CCT 
49 https://e-health-com.de/thema-der-woche/covid-und-die-folgen-naechste-ausfahrt-digitales-
meldewesen/ 
50 https://netzpolitik.org/2020/etwas-besseres-als-excel/ 
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השונים    .נפתר   טרם  שברובו  משמעותי הגורמים  של    ת ניכר מההתמודדות 

בין כלל הגורמים המעורבים (למשל, בין   תקשורת  ממשקי  יצירת  של  החשיבות

מידע    מאגר  יצירת  של. כמו כן ניכרת החשיבות  מעבדות לחוקרים אפידמיולוגיים)

  ל ושמירה ש   הדבקה   שרשראות  בין  הצלבההמאפשר  מתקדם לניהול מגעים  

  . )יכול לשמש קבלת החלטות בהמשך(מידע הההדבקה  נסיבות

  התהליך   משך

בימים   הינומבחינה קלינית  ההדבקה  פוטנציאל  ששיא  מחקרים רבים מראים   .39

התסמיניםש הופעת  שיא    סביב  לכן  יותר,  נזהרים  תסמינים  שבעלי  (וסביר 

לימים שלפני הסימפטומים) נוטה  עוד  היעילה  הדרך  לכן    .פוטנציאל ההדבקה 

 ותלמנוע מאדם להדביק אחרים היא לבודד אותו עוד לפני התפתחביותר  

חשוב ביותר בהכלת    שמדד,  מכאן.  חיובית  תוצאהקבלת  לפני    או  התסמינים

משך הזמן בין איתור החולה הראשון לבין מיפוי שרשרת של נגיף הוא    התפרצות

  .וקטיעתה אליו הוביל ההדבקה

מערך החקירות שהוקם בגרמניה מאפשר מענה מהיר במקרה של התפרצויות,   .40

  בשל שלוש סיבות עיקריות:

ולכן מסוגל להתמודד עם היקף חולים באופן יחסי    המערך גדול   .א

  יומי גבוה יחסית.  

עם קבלת   )ספורות  שעות(עד    החקירות החלו מידבמקרים רבים    . ב

החיובית החולה  התוצאה  של  שואפ  של  מהיר  זיהוי   מגעיםרו 

    .והכנסתם לבידוד )שנחשפו לחולה מאומת  (חולים פוטנציאליים

למגעיםבנוסף,    .ג קורונה  צורך    בדיקת  תסמינים, ללא   בהצגת 

חיובית,   תוצאה  של  במקרה  גילוי  וחקירתם  נדבקים של  מאפשרת 
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והלאה) שני  (מעגל  לבידוד  נוספים  ובכךוהכנסתם  צמצום מספר   , 

    . הדבקותה

רבים  ,  להבנתנו .41 של  במקרים  מעגל  בדיקתם נסגר  מגעים,  בידוד  חקירה, 

תוצאה המקומישעות    48-96תוך    וקבלת  הבריאות  משרד  עדכון   מרגע 

חיובית תוצאה  על  החקירה)  צוותי  את  המעגלי   .(המכיל  התהליך  להבנתנו, 

  והאינטנסיבי, הוא שמאפשר לקטוע שרשראות הדבקה ביעילות. 

, בחלק מהמחוזות החוקרים עבדו לכל הפחות בשלבי ההתפרצות הראשונה .42

ה  לאורךבמשמרות   הנדרש  שבועכל  בקצב  לעמוד  מנת  על  החגים,  בזמן  כולל   ,

  .51קטיעתם ללזיהוי המגעים ו 

 
51 https://www.innsalzach24.de/innsalzach/region-muehldorf/landkreis-muehldorf-am-inn-
ort592680/landkreis-muehldorf-landkreis-gegen-ausbreitung-corona-virus-vorgeht-13770150.html 

 התפרצויות הכלת על דיווחים של עיבוד על מבוסס התרשים. בגרמניה שרשראות קטיעת תהליך של המחשה
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ימים   שישה וחצי  נראה כי באופן ממוצע עוברים,  RKI-מניתוח הנתונים של ה  .43

. אולם, משרדי  (הרמה הפדרלית)  RKI- מתחילת תסמינים ועד להעברת הדיווח ל

ה לפני  המידע  את  הנראה מקבלים  ככל  מכך, RKI- הבריאות המקומיים  יתרה   .

   .52הנתון מתייחס רק למקרים בהם דווח על תאריך תחילת התסמינים

ומגעים   .44 נבדקים ללא תלות בתסמיניםהואיל  עולה   ,שאותרו בחקירה 

ולפני  עם תחילת הופעת התסמינים    הסבירות לזיהוים כחולים בשלב מוקדם,

רבים. אנשים  ה  שהדביקו  הגרמני  המערך  של  החוזקות  אחת  א  ילהבנתנו, 

ל ההדבקה  היכולת  שרשראות  את  ולזהות  המודבקיםהמשיך  במעגל    של  שזוהו 

להבנתנו, רק  .  להדביק אחרים  שיוכלולבידוד לפני    ולהכניסן  הראשון של החולה

תוצאות   קבלת  טרם  למגעים  אפידמיולוגית  חקירה  נעשית  חריגים  במקרים 

  הבדיקה שלהם. 

   

 
52 https://npgeo-corona-npgeo-
de.hub.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0?selectedAttribute=Meldedatu
m ; https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/datenanalyse-wo-es-beim-corona-
fruehwarnsystem-hakt,RzkMbkF 
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    א נספח

  של חקירות אפידמיולוגיות בגרמניה מקרי בוחן

  ביצועי מערך החקירות האפידמיולוגיות 

  יעילות מערך החקירות בפני עצמו. לא נמצא מידע רב הבוחן את ככלל,   .1

ברמן מדינת  זאת,  של    550,000(  שבגרמניה   עם  ניתוח  פרסמה  תושבים) 

היו "מגעים )  750החולים (מ, כמחצית  בין מרץ ליוליהחקירות שנעשו בשטחה.  

חולים    שנדבקו", של  חקירות  במהלך  שאותרו  פוטנציאליים  חולים  דהיינו 

אלו  להבנתנומאומתים.   .  53כחולים  שאומתו   לפני  עוד  לבידוד  נשלחו, חולים 

) דווח  כן,  לבידוד,    12כמו  ונשלחו  אותרו  המגפה  מתחילת  כי   5,000במאי) 

כ54מגעים חלו  מתוכם   ,-500  ) שהיוו    10%אנשים  מכלל    50%מהמגעים), 

  שאותרו באותה תקופה.  החולים 

חקירות אפידמיולוגיות יכולות  על כך ש  ם להעידיברמן עשוימדינת  הנתונים מ .2

מהאנשים שזוהו   10%איתור החולים. כמו כן, עלה כי לפחות  הכפלת  להביא ל

בהתאם    עם זאת,  עד תחילת מאי, בהמשך הפכו לחולים מאומתים.  כמגעים

עשו בדיקות רק למגעים  נ  להבנתנולמדיניות הבדיקות שהונהגה עד יוני,  

גבוה ממה  היה  שפיתחו תסמינים וייתכן כי מספר המגעים שחלו בפועל  

  שדווח.  

 
53 
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.341502.de&asl=bremen02.c
.730.de 
54 https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-warum-containmentscouts-so-wichtig-
sind-_arid,1912758.html 
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  דוגמאות להכלת התפרצויות 

ביטוי   .3 לידי  באה  המקומית  ההתמודדות  של  מספר  גם  היעילות  של  בהכלה 

במקרים רבים,  .  ותיחום מהיר של ההתפרצויות  התפרצויות ברחבי המדינה

שעות    24אנשים שעלו כמגעים במסגרת החקירות, נשלחו לבידוד תוך  

   מקבלת התוצאות.

 כאשר   ,בוואריהבמדינת    במקרה אחדלמהירות החקירה באה לידי ביטוי    דוגמא .4

שעות   72עברו עוד ש , על אףשעות  24המגעים של החולה נשלחו לבידוד תוך 

מהם. עד   שנלקחו  לדגימות  תוצאות  תוצאה    לקבלת  קיבל  בגימנסיה,  מורה 

) לאור    11חיובית  קורונה.  תסמיני  בשל  לבדיקה  שפנה  לאחר  שבת)  ביולי; 

ביולי). כעבור   13ביולי) ונבדקו (  12ממצאי החקירה, המגעים נשלחו לבידוד (
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  12במקביל, הוכרז (בדיקות.    61תוצאות על    התקבלוביולי)    15יומיים נוספים (

תלמידים ואנשי צוות. בהמשך   250ביולי) לעוד    14ביולי) על עריכת בדיקות (

  . 55התוצאות שהתקבלו עד כה היו שליליות  300ביולי) דווח כי  21(

במדינת   .5 אחר  וקיבלו  ,  בוואריהבמקרה  היום,  באותו  לבידוד  נשלחו  המגעים 

  15(  עדכון  קיבלו  הרשויות,  גמילטנבר  בעירשעות.     48תוצאות בדיקותיהם תוך  

  ושאר   הקפסולה  ספורות  שעות  ותוך   ,בקורונה  חלתה  בגן  ילדה  כי  ביולי)

  נלקחו   שעות    24  תוך  ,כן  כמו  .לבידוד  נשלחו  )אנשים  40כ כ  " סה(  שלה  המגעים

  .  56) ביולי 17(ות נוספ  שעות 24 וךו תהתקבל  ןותוצאותיה, תדגימו

דבר    נקודתי  באופן  סגרים  להטיל  לרשויות  אפשרו  החקירות .6 מאוד, 

  . התושבים  כלל של בשגרה חמורה  פגיעה ומונע יעילותם  את המגביר

  תלמידים   כי שלושה  )ביוני  5(  התברר  בברלין  ספר  בבתי  יזומות  בדיקות  במסגרת .7

  . בניין   באותו  גרים  התלמידים  שלושת  כי  עלה  האפידמיולוגית   בחקירה  .חלו

 את   והרחיבו  החולים  של  למגעים  ותבדיקן בוצעו  מכ  שלאחרשמונת הימים  ב

של  ש  למסקנה  שהגיעו   עד  החקירות מהגרים  בקהיל   ההתפרצותמקורה  ת 

  .57מגורים  בנייני שבעה על) ביוני 25-13( סגר והוטל  , הרומנימ

גוטינגן .8 בעיר  התפרצות  במוקד  דומה,  (באופן  אותרו  חולות    12,  שתי  ביוני) 

וכי  נשלחו לבידוד  כי המגעים  הכריזה  העירייה  למחרת,  בניין.  הגרות באותו 

 
55 https://www.br.de/nachrichten/bayern/nach-corona-fall-an-schweinfurter-schule-tests-bislang-
negativ,S5LzpNK ; https://in-und-um-schweinfurt.de/lokales/olympia-morata-gymnasium-bislang-alle-
tests-negativ-schule-findet-ab-donnerstag-wieder-statt/ 
56https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindergartengruppe-in-kleinheubach-nach-corona-fall- 
geschlossen,S4p4hGk ; https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-ticker-unterfranken-sport-
messen-veranstaltungen,RsqTYA2 
57  ; /https://berlinspectator.com/2020/06/16/berlin-to-enforce-quarantine-after-local-corona-outbreak-2 

-acoron-https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/06/neukoelln
quarantaene.html-gestiegen-nfektioneni  
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  700לכל  ביוני) גם    16-15(  לערוך בדיקות  הוחלטיערכו להם בדיקות. אולם,  

בבנייןהדיירים   העובדה שגורמי החקירה הגיעו למתחם הבניין,  .  הגרים 

סייעה ככל הנראה להגברת היענות הדיירים    בחניון,  רכונעהבדיקות  ו

  25-18(  הוחלט להטילדיירים נדבקו,    100כאשר נמצא כי לפחות  .  ןלביצוע

. מזיהוי החולה  58ועד תחילת יולי, ההתפרצות הוכלה   סגר על כל הבניין,  ביוני)

  ששה עברו    שאר שרשרת ההדבקה בבנייןועד הטלת סגר על  בבניין  הראשון  

  ימים. 

   

 
58 https://www.goettingen.de/aktuelles/corona-virus-zwei-infizierte-in-goettinger-haeuserkomplex-
2020-06-13.html ; https://www.derstandard.at/story/2000118173999/hochhaus-im-deutschen-
goettingen-unter-quarantaene-gestellt 
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    נספח  ב

  בגרמניה  סקר על ההתמודדות של משרדי הבריאות הציבוריים

   59לקראת סוף הגל הראשון 

שנערך .1 מכון  )במאי  3-ה  עד  באפריל  17(  סקר  ידי  שטוטגרט  על    , בעיר 

נענה על  ומשרדי בריאות ציבורית  )  375(מתוך    109שהופנה למדגם של  

יוזכר כי  .  הישגי מערך החקירות האפידמיולוגיות  עשוי להעיד על  מהם,  49ידי  

  נערך  הסקרלמשרדי הבריאות עצמאות משמעותית בקביעת הנהלים במחוז. 

    .מחמירותריחוק חברתי  מגבלות הונהגובגרמניה  ש בזמן

  ם מהמשרדים מצליחי  80%לפחות    מהסקר עולות מספר תובנות חשובות: .2

  לבידוד   מכניסים  מחוזות  במספרכמו כן,    .מהמגעים  90%  עם  קשר  צוריל

בנוסף,    הבית  בני  את  גם המגעים.   צריכים  המבודדים,  אחד  במחוזשל 

  חוסר   או  במצבם   שינוי  של  ובמקרה,  אינטרנטי  כלי  דרך   מצבם  על  לעדכן

  מהמערכת.  עדכון מקבלים החוקרים,  מענה

  : שאלות תשע נשאלו המשרדים .3

  האם עורכים חקירות אפידמיולוגיות?    .א

הם    49  כל כי  ציינו  שהשיבו    חקירות   עורכיםהמשרדים 

חלקם ציינו כי החוקרים עובדים שישה או שבעה ימים   .לוגיותואפידמי

ציינו   משרדים  מספר  מתמשכות.  במשמרות  ואף    מספר שבשבוע 

 
59 https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/investigative/details/news/umfrage-und-
expertenstatements-wie-arbeiten-die-gesundheitsaemter-um-sars-cov-2-zu-kontrollieren/ 
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 הריחוק  תקנות  לאור  משמעותית  ירדלכל חולה    הממוצע   המגעים

  . חמישה מגעים עדהחברתי, ושיעור זה עומד על 

  ?תהאם מצבת כוח האדם מספק   . ב

מהמשרדים העדיפו לא לענות על שאלה זאת. מהתשובות עולה    60% 

: צוותי בריאות של גופי מגוונים  מגורמים  תמיכה  קיבלוכי המשרדים  

חוקרים   סטודנטים,  חיילים,  המדינתי,  הבריאות  אפידמיולוגיים ביטוח 

ה הרגילים. RKI-של  מתפקידיהם  שהוסטו  רשויות  עובדי  ובעיקר   ,

ומספק   האדם  כוח  כי  ציינו  משרדים  כעשרים הם   13-,  כי  ציינו 

  . בכוח אדם סובלים ממחסור

  על איזה קטגוריות של מגעים מבצעים רישום?   .ג

ה  כי  (  RKI-יוזכר  לקטגוריות  מגעים  לרמת  1-3מחלק  בהתאם   (

    .60החשיפה

דקות, ללא ציוד מגן מספק.   15-חשיפה פנים אל פנים של יותר מ  .1

  רמה זו מחייבת בידוד וביצוע בדיקת קורונה.

ותסמיני   .2 ריחוק  זו מחייבת הסבר על כללי  רמה  חשיפה קצרה. 

  המחלה. 

צוותי בריאות שהשתמשו במיגון הולם, אך היו במרחק של פחות   .3

משני מטר מחולה מאומת או צוותי בריאות שלא היו במגע או  

  קרבה לחולה, אך לא השתמשו בציוד מגן.  

 
60 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html#do
c13516162bodyText8 
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משרד ,  המגעים  כל  אחרי  עוקביםדיווחי שהם    מהמשרדים  18

דיווח , ומשרד אחד  2-ו  1מגעים ברמה  שומר מידע על    דיווח שהוא  אחד

(אנשי   3-(חשיפה משמעותית) ו  1  מגעים ברמה   מבצע מעקב אחרשהוא  

דיווחו המשרדים האחרים    29צוותי בריאות שנחשפו ברמה נמוכה).  

  . בלבד  1ברמה  מגעיםעוקבים אחר שהם 

  מה אחוז המגעים שמצליחים לצור עמם קשר?    .ד

, עולה  בפירוט.  96.8%להבנת עורכי הסקר, השיעור הממוצע היינו  

   90%  לפחות  עם  קשר  ליצור  מצליחים  מהמשרדים  80%כי  

זו    מהתשובות   חלק אך  ,  המגעים מ   עורכי הסקר היו עמומות.  לשאלה 

מספר המגעים לכל חולה יחסית נמוך, לאור תקנות הריחוק  שהדגישו  

רב   עומס  במצב שלכך שלא ברור כיצד המערך יתפקד  החברתי,  

  .  יותר

  לו מגעים עוברים בדיקת קורונה?  יא  .ה

כי   מגעים   RKI-ה,  הסקרעריכת    בזמןיודגש  רק  לבדוק  המליץ 

משרדים   35, ומדיניות זאת השתנתה בהמשך.  המפתחים תסמינים

הם   כי  המפתחים   RKI-ה  תלהמלצ  נשמעיםציינו  מגעים  לבדוק 

של   בית  לבני  גם  בדיקות  עורכיםענו כי הם    משרדים  14.  תסמינים

    .סיכון בקבוצות אנשיםלומגעים 

  לו מגעים נכנסים לבידוד? יא  .ו

ברמה    36  מגעים  לבידוד  שולחים  הם  כי  ענו  בהתאם  ,  1משרדים 

  של   בית   בני  גם  מבודדים  הם  כי  ציינו  משרדים  RKI  .10- להמלצת ה
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כל  שני  .  1  ברמה  מגעים את  לבידוד  שולחים  כי הם  העידו  משרדים 

ואילו אחד ענה כי רק אנשים שמפתחים תסמינים נשלחים  המגעים, 

  לבידוד. 

  לו מגעים עורכים מעקב בריאות במשך הבידוד? יעל א  .ז

 עם   יומי  קשרלמשרדי הבריאות להקפיד על    ממליץ  RKI-היוזכר כי  

בסימפטומים. חלק  1  ברמה  מגעים בהקדם על החמרה  לעדכן  כדי   ,

כי   ציינו  , מאפשר פסיכולוגי  מענה  מספק   היומי  הקשרמהמשרדים 

  על  להקפיד של מבודדים    המוטיבציהמחזק את  ומענה על שאלות  

את מצבם של מגעים יום    מדי בודקים    משרדים  29. כמו כן,  הכללים

 הם   כי   ציינו   יםנוספ  ושישה, משרד אחד בודק את כל המגעים  1ברמה  

. במקביל, שלהם  הבית  ובני  1  ברמה   מגעים  של  מצבם  אחר  עוקבים

העידו כי שומרים   11שני משרדים ענו כי אינם עושים מעקב כלל ועוד  

  על קשר יומי רק עם מגעים שפיתחו תסמינים. 

הנמצאים   .ח למגעים  בריאות  מעקב  מבצעים  המשרדים  כיצד 

  בבידוד? 

 פונים   המשרדיםבמסגרתו    -  " אקטיבי"מעקב  בין  הסקר חילקו    עורכי

  – באופן עיתי ואף יומי, דרך הטלפון, המייל או ביקור בית    למבודדים

באופן   לעדכן  מהמבודד  מצפים  בו"  פסיבי"מעקב  לבין   מצבו  על 

 כידיווחו    משרדים  21  תסמינים. במסגרת זאת,  שוטף או במקרה של  

 יום   מדי  מתקשריםמהם    תשעהבתוך כך,  .  "אקטיבי"מעקב  עורכים  

בו המגעים   אינטרטנטיכלי    פיתח  אחד  משרדומבקרים מדי פעם.  

  שינוי   של  ובמקרהעל תסמינים ועל החום שמדדו,  מדווחים מדי יום  
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 מהמערכת   עדכון  מקבלים  החוקרים,  מענה  חוסר  או  יניםמבתס

משרדים עורכים "מעקב פסיבי". בתוך כך,   24ויוצרים קשר. לעומת זאת,  

, ולדווח על "לשמור על "יומן תסמינים  משרדים ביקשו מהמבודדים  21

שינויים בהקדם, ושלושת המשרדים האחרים מצפים מהמגעים לדווח 

על מצבם מדי יום דרך המייל. שני משרדים שמרו על קשר יומי רק עם 

  מגעים שדווחו על תסמינים. 

הצפי    .ט ומה  מעקב  אפליקציות  של  ביצועיהם  את  מעריכים  כיצד 

  ? 61המתוכננת של גרמניה לגבי האפליקציה 

רוב המשרדים דיווחו כי אינם יודעים להעריך את היעילות של יישומונים  

היישומו  20אלו.   כי  טענו  יסייעמשרדים  ואילו    ן  כי   12להם,  העריכו 

  האפליקציה לא תועיל ואף תזיק. 

    לסקר:התייחסו   חוקרים מספר הערכת הממצאים במסגרת .4

כי    לשבח  ןציי  אחד  חוקר    .א העובדה  יישמו    חלק את  מהמשרדים 

 בית בני של  גם בידוד, בדגש על RKI-מהמלצות ה  מחמירהמדיניות 

  . 1של מגעים ברמה 

ה   ההמלצות  בין  הפערים  את  הדגיש  אחר  חוקר  . ב  לבין   RKI-של 

מהמשרדים,  המצב    הקיים  המערך  של  יכולתב  ק ספ  והטילבחלק 

שהמשרדים אינם מצליחים . בין היתר, התייחס לעובדה  שני  גל  למנוע

 , לצור קשר עם כל המגעים, עורכים בדיקות רק למגעים עם תסמינים

  . לים מפערים בכוח אדםבוסו לרוב מסתפקים במעקב בריאות פסיבי

 
 יוזכר כי גרמניה השיקה את האפליקציה שלה רק חודש אחרי ביצוע הסקר  61
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  היה  לאהבריאות    משרדיהדגיש את העובדה כי מערך    שלישיחוקר    .ג

 לפתח. להבא, יהיה על המשרדים  ותשתיות  אדם  כוח  מבחינת  מוכן

(בדגש על בתי   קהילתיים  במוסדות  מניעה  במאמצי  לתמוך  יכולת

  .   בהתפרצויות  לטיפול בנוסף) אבות

  


