
 

 
 
  

 

 ףתש" באבט י"|  09.08.2020 | ראשוןיום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 169מספר  מסמך

 
דת תחלואת שפעת נמוכה, בעיקר עקב עולם נמדה ברחבי

היערכות המגבלות שהושתו במסגרת המאבק בקורונה; 
למנוע התפרצות  סייעויבישראל  חברתי ריחוקו לשפעת

 שפעת והכבדה על מערכת הבריאות מקבילה של 
 

 םעיקרי

ס היכנלובכלל זאת ישראל  כדור הצפוניהצפוי חצי  החורף בחודשי .1

שני נגיפים מדבקים בעלי התפרצות מקבילה של  .לעונת השפעת

ה עשוי (SARS-CoV-2) לצד קורונה שפעתתסמינים נצפים דומים, 

מאמץ קטיעת שרשראות כביד על לה וכן על מערכת הבריאותלהכביד 

החולים החשודים והמבודדים יגדל  מספרש זאת משום .קורונהבהדבקה ה

מדינות חצי  קורונה והחקירה האפידמיולוגית.ויהיה קושי במיקוד בדיקות ה

 כדור הצפוני נערכות לקראת תרחיש "התחלואה הכפולה" בחורף המתקרבה

 :)כפי שחלק ממדינות חצי הכדור הדרומי עשו אף הן(

)רכש, הסברה, השפעת  חיסוניהקדמה של לולהרחבה  ערכותיה .א

 - עדיפויות יסדרבאמצעות קביעת ולמיקודם  (, סבסודלוגיסטיקה

ואוכלוסיות ( ובעלי מחלות רקע )קשישים, הריון אוכלוסיות בסיכון

 (.צוותים רפואייםו ילדיםכגון ) מדבקות

 עומסיםהתמודדות עם ל מערכת הבריאותשל מקדימה  ההכנ .ב

אפשריים על בתי החולים והמרפאות, על מערכי החקירה 

 קטיעת השרשראות והבדיקות.ועל האפידמיולוגית, 

תיעוד מועט מאוד של תחלואת ריאות העולמי עולה מנתוני ארגון הב .2

הירידה בתחלואת מקור שסביר מאוד  בחצי הכדור הדרומי. 1שפעת

בתקופה זו  שהושתו על הציבור משמעותיות הגבלותן בהשפעת טמו

                                                           
אף על פי כן, אנו מעריכים כי הירידה בתחלואת  על הסתייגויות אפשריות מדיוק הנתונים ראה בהמשך הסקירה. 1

 .השפעת שזוהתה בחצי הכדור הדרומי אכן מובהקת
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סגירת , מניעת התקהלויות, סגרים :הקורונה במגפת המאבק במסגרת

חצי הכדור מדינות  ,ר על כןית. מסכותו, ינהיגיהקפדה על המוסדות לימוד, 

עודדו את הציבור להתחסן נגד שפעת ובחלקן )למשל באוסטרליה  הדרומי

 אחוז המתחסנים עלה לעומת השנה שעברה.  ד(זילנ-ובניו

המתחסנים  מספר מדינה
 לשפעת

 לאורך כל התקופה הגבלות
 בשל מגפת הקורונה

 במספרירידה 
 בשפעת הנדבקים

 ביחס יותר 20% אוסטרליה
 נה החולפתשל

 סגירת גבולות לזרים .1
 , סגרים מקומייםסגר כללי .2
 גריעת ענפים במשק .3
 הגבלות התכנסות  .4
 סגירת מוסדות לימוד .5
 חובת עטיית מסיכות .6

 230 :20‘אפריל 
 מקרים

 18,705: 19’אפריל 

 

מאשר בשנים יותר  ניו זילנד
 שעברו

 סגירת גבולות לזרים .1
 סגר כללי .2
בידוד סימפטומטיים גם  .3

 פידמיולוגיללא סיפור א

ירידה משמעותית 
במתלוננים על 

סימפטומים דמויי 
 שפעת

דרום 
 אפריקה

בפועל  אםלא ברור 
החיסונים  שיעור

, אך ידוע כי השתנה
ניסיון  קיים היה

 ולהגדיל

 סגר כללי .1
 נהלי ריחוק חברתי .2
 סגירת גבולות המדינה .3
 חובת עטיית מסיכות .4

 דווח עללא 
התפרצות שפעת 

בעוד בשנה כלל, 
נצפתה כזו  החולפת
 באפריל

שיעור התחסנות גבוה  צ'ילה
 87%של לכל הפחות 

מהמוגדרים בקבוצות 
 סיכון

 עוצר כללי .1
סגרים ברמה  .2

 המוניציפאלית
 עטיית מסיכה בתחבורה .3

ירידה חדה בשיעור 
 התחלואה בשפעת

אתרים ציבוריים  ארגנטינה
 –הוסבו למרכזי חיסון 

 שיעורלא מוכר לנו 
 החיסונים במדינה

 ושך ברחבי המדינהסגר ממ .1
 סגירת השמיים .2
 סגירת בתי ספר .3
עטיית מסיכה במקומות  .4

 ציבוריים

ירידה חדה במספר 
החולים בשפעת 

 RSV-ובנגיף ה

 ןדרומי, צעדים שננקטו על ידיההכדור ה חצי מדינות
 נתוני ההדבקה בשפעת יולי, ו-במהלך התקופה מרץ

 

ן במדינות )וכבמדינות חצי הכדור הדרומי הפציעה עונת השפעת  .3

 עקב מגיפת הקורונה החברתי שיא מגבלות הריחוקעודן בב טרופיות(
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במדינות )גם אם חלקית( שעם ניסיונות החזרה לשגרה  ,. ייתכןבתחומן

התפרצות אשר יגבירו את הסיכוי לחצי הכדור הצפוני, יחזרו התנאים 

לא הוסר להערכתנו  .פתיחה רחבה של בתי הספר( –)לדוגמה  של שפעת

תרחיש של התפרצות קורונה המלווה גם בתחלואת שפעת,  לחןמהשו

 :את הצעדים הבאים לבחוןמומלץ על כן, . חורף הקרובב

 החיסונים מספרתוך הגדלת  לשפעתהציבור חיסון הקפדה על  .א

וקבוצות  האוכלוסייה בדגש על קבוצות בסיכון דרת יעדים לחיסוןהגו

מתחמי "התחסן הקמת במידת הצורך,  .גבוהפוטנציאל הדבקה  עם

 . וסע"

 .שפעת בעידן הקורונהעם בנושא ההתמודדות הסברת הסיכון  .ב

והיערכות לעומס מוגבר על מערכי  הרחבת מערך בדיקות הקורונה .ג

 .שרשרת ההדבקהקטיעת על המאמץ לו החקירות האפידמיולוגיות

בשל מרפאות וה על בתי החולים היערכות לעומס מוגבר .ד

 . מקבילההתחלואה ה

שפעת קורונה ולצידה מחודשת של  להתפרצותשרות שקלול האפ .ה

  הקלה בהגבלות ריחוק חברתי.בעת קבלת החלטות על 

 קורונה מולשפעת קליטת חולי תרחישים שונים של מומלץ לתרגל  .ו

, במרפאות ובכל חלק בשרשרת בו ישנו סיכון חולים בבתי – ואבחונם

 לבלבול בין שני הנגיפים.
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 2020 מרץ עד יולי –קורונה בתקופת ה ברחבי העולם השפעת

 2כדור הדרומיהחצי  מדינותב שפעתה

 ,עצמן המדינותנתוני ו העולמי הבריאות ארגוני נתוניעל פי  ,חריג מאודבאופן  .1

 הארץ כדור בחצי שפעתתחלואה ב במקרי משמעותיתחלה ירידה 

 מדווחתכמו כן,  .עונת השפעת(שהיא ) החורף בעונת כעת המצוי, הדרומי

 האופייניות נוספות נשימתיות במחלות דבקויותיהה בשיעור ירידה גם

 . נוספים חורף ונגיפי RSV-ה נגיף כדוגמת, אלו במדינות החורף לעונת

 

זיהוי : בכלל המדדים המדווחים ניכרת בתחלואת השפעתירידה ה .2

אמינותם  להלן פירוט על מדדים אלו ועל מידת. מעבדתי, אשפוזים ותמותה

  :)ראו פירוט על פי מדינות בהמשך(

 .נמוך ביחס לעונות קודמותמספר זה  – מספר החולים המדווחים .א

 מגפתיש לזכור כי התנהגות האוכלוסייה ומערכת הבריאות בצל אולם 

                                                           
2 https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 
https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-
hemisphere-11595440682 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-hemisphere-11595440682
https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-hemisphere-11595440682
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לגרום למיעוט דיווחים על שפעת ומיעוט הגעה  וייםהקורונה עש

 לבדיקות.

בדיקות של חולים האחוז הדגימות המאומתות לשפעת מכלל  .ב

 נתון. במרבית המדינות אחוז זה ירד לרמה אפסית –סימפטומטיים 

מספר התוצאות החיוביות לבדיקת שפעת ביחס לכלל   זה הוא יחסי:

המופנים לבדיקת שפעת על בסיס סימפטומים מתאימים. כיוון 

שלקורונה סימפטומים נצפים דומים לשפעת )חום ושיעול(, ככל שיגיעו 

אחוז  יי קורונה למרפאה ויופנו לבדיקת שפעת בטעות, אזיותר חול

  החיוביים לשפעת צפוי לרדת.

 -זהו מדד אמין יותר בראייתנו  –מספר המאושפזים והנפטרים  .ג

אולם, ייתכן שגם בו  ירידה בו מעידה על מיעוט מקרי שפעת בלעדיים.

מערכות הבריאות  ת שלההתעסקות המוגברב קנפלו פגמים ע

  הקורונה.ם בהתמודדות ע

תית יירידה אמהנתונים מצביעים על להבנתנו לעיל, על אף ההסתייגויות  .3

במספר מדינות בלתי תלויות )כולל כאלו בהן התחלואה  בתחלואת השפעת

חולים ה אחוזהירידה ב תמוצג 3תרשימים להלןב בקורונה נמוכה(.

 2020בשנת  במדינות השונות 4מתוך כלל הדגימות שפעתמאומתים לה

  (.  מיוצגת על ידי הקו הורוד בגרפים השונים 2019-2020שר כא)

                                                           
3 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTEyZmM0NGItNjU3OS00YzgzLTgwMDYtNjQ4OWJlNjNkMGZhIiwidC
I6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 

 רשת של מרפאות /מעבדות זקיף שאוספות את הנתונים בעבור ארגון הבריאות העולמינאספו על ידי ת הדגימו4

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTEyZmM0NGItNjU3OS00YzgzLTgwMDYtNjQ4OWJlNjNkMGZhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTEyZmM0NGItNjU3OS00YzgzLTgwMDYtNjQ4OWJlNjNkMGZhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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שהושתו  ההגבלותמסתמן כי מבדיקת מדיניות המדינות בהקשרי הקורונה,  .4

 ןה, המתחסנים לשפעת באחוז לצד עליהבשל המגיפה,  על הציבור

כיוון שההגבלות שהוטלו על  ,זאת .שפעתת התחלואב השהובילו ליריד

 בתי סגירת, התקהלויות איסור, סגריםבקורונה כגון  בור במסגרת המאבקיהצ

וריחוק פיזי, הקטינו גם את התפשטות נגיף השפעת.  מסכות עטיית, הספר

סיכום המגבלות שהוטלו הוצג בטבלה בפרק העיקרים, ופירוט נוסף 

 בנספחים.

 חצי הכדורכמו כן, בשל החשש מעומס יתר על מערכת הבריאות, מדינות  .5

)למשל ובחלקן הציבור להתחסן נגד נגיף השפעת  הדרומי עודדו את

שיעור ההתחסנות בחורף הנוכחי עולה על זה זילנד( -באוסטרליה ובניו

  . 2019חורף ל ש
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( ובמדינות 2020צפוני )בחודשי החורף חצי כדור הארץ ה במדינות השפעת

 הטרופיות

 ,בחודשי החורףשפעת בחצי הכדור הצפוני, ה תתחלוא 2019בסוף שנת  .6

. אולם, לקראת חודש מרץ דעכה עם נתונים רגילים לעונה לה כסדרההח

השפעת במהירות רבה במדינות רבות והסתיימה מוקדם מהממוצע )כך על 

פי נתוני ארגון הבריאות העולמי(. מדינות רבות בהן חלה תופעה זו, היו 

עם מגיפת מההתמודדות  כחלק (מחמירותנתונות תחת מגבלות )חלקן 

תכן כי זהו ההסבר לסיומה המהיר של עונת השפעת במדינות הקורונה, ויי

 אלו.

משך כל השנה, נצפתה גם בבמדינות הטרופיות, בהן קיימת תחלואת שפעת  .7

 ה. גם מדינות אל2020כבר בתחילת בנתוני התחלואה בשפעת  הגחרי ירידה

)כגון סינגפור או פרו( היו באותה עת תחת הגבלות חמורות מאוד של ריחוק 

 גיינה. יושמירה על ה חברתי

לדעיכת שפעת עקב שמירה על אפשריות להבנתנו, אלו עדויות נוספות  .8

גיינה ועטיית מסיכות. להרחבה יהנחיות ריחוק חברתי והקפדה על ה

 ג'. -בנושאים אלו ראה נספחים ב' ו
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  חצי כדור הארץ הצפוניהיערכות לשפעת במדינות 

הצפויה  קראת עונת השפעתל החלו להיערךכדור הצפוני החצי מדינות  .9

מול נעשית (. ההיערכות המואצת 2020-2021במסגרת החורף המתקרב )

התפרצות מקבילה של ) בקרב האוכלוסייה תרחיש של "תחלואה כפולה"

ליצור עומס כבד במיוחד על  עלולהדבר  שכן, שפעת לצד קורונה(נגיף ה

 מערכת הבריאות.

שעיקרם התחלואה בשפעת  להקטנת המדינות נקטו צעדיםבמסגרת זאת,  .10

הסברה  גםצעדים אלו כללו  כניות לחיסון הציבור לנגיף השפעת.ות

 –)שמירה על היגיינה, חשיבות ההתחסנות, הבהרות בנוגע לחיסונים  לציבור

לייעול מתן החיסונים  הקמת מתחמי "התחסן וסע"ו (היכןמי זכאי, 

גילוי המאפשרות  הבדיקערכות רוכשות המדינות חלק  בנוסף,לאוכלוסייה. 

)בשל  הגדלת היקף הבדיקות לקורונהלצד  קורונהושפעת  בין והבדלה

  .ריבוי אנשים בעלי תסמינים(צפי ל

 שננקטו במדינות שונות:צעדי החיסון להלן פירוט  .11
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5 https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187536/fr/vaccination-antigrippale-la-strategie-de-la-prochaine-
campagne-annuelle-reaffirmee-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19 
https://www.thelocal.fr/20191015/nows-the-time-to-get-your-flu-vaccination-in-france 
6 https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/05/national-flu-immunisation-programme-2020-
2021.pdf 
7 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-spahn/germany-buys-extra-flu-jabs-to-
spare-health-system-double-illness-wave-idUSKBN22B1OP 
8 https://www.thelocal.es/20200714/how-spain-is-planning-to-stop-a-second-wave-of-the-coronavirus 
9 https://wien.orf.at/stories/3058234/ 
10 https://www.yourdanishlife.dk/time-for-the-influenza-vaccine/ 
11 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-
prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0 
12 https://www.timescolonist.com/news/local/flu-vaccine-orders-up-amid-covid-fears-1.24176396 
13 https://www.healthdirect.gov.au/blog/why-getting-your-flu-shot-will-help-in-the-fight-against-covid 
14 https://www.crossstreetmedical.com.sg/blog/articles/Influenza-vaccine-recommendations-for-2020 
15 https://www.info.gov.hk/gia/general/201907/17/P2019071600660.htm 
16 https://www.chinadaily.com.cn/a/201910/31/WS5dba17d3a310cf3e35574898.html 
17 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa_eng.html#q28 
18 https://newsinfo.inquirer.net/1278945/flu-vaccinations-key-this-fall-winter-s-korean-health-execs 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7258883/ 
https://newsinfo.inquirer.net/1278945/flu-vaccinations-key-this-fall-winter-s-korean-health-execs 
19 https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3801924 
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/01/02/2003728590 

חיסון קודם  מדינה
 לאוכלוסיות מוחלשות
)מבוגרים, בעלי מערכת 

חיסון חלשה, נשים 
 בהריון, עודף משקל(

חיסון קודם 
לאוכלוסיות 

 מדבקות
)ילדים, צוותים 

 רפואיים(

הגדלת 
 היקף

 החיסונים

 חיסונים חינם
 

 לאוכלוסיות בסיכון ולילדים    5צרפת
 לאוכלוסיות בסיכון ולילדים    6בריטניה
     7גרמניה

     8ספרד
 לכולם    9אוסטריה

 בסיכון ולילדים תלאוכלוסיו    10דנמרק
פי רוב, הביטוח מכסה חיסון על     11ארה"ב

 לאוכלוסיות בסיכון ולילדים
     12קנדה

 לאוכלוסיות בסיכון ולילדים    13אוסטרליה
     14סינגפור

לאוכלוסיות בסיכון ולילדים     15הונג קונג
 )מסובסד(

     16סין
     17יפן

     18דר"ק
בהתחלה לאוכלוסיות בסיכון,     19טיוואן

 ציבורר ללילדים ומה שנות אח"כ

 נתון חסר לא מתקיים במדינה          מתקיים במדינה           

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187536/fr/vaccination-antigrippale-la-strategie-de-la-prochaine-campagne-annuelle-reaffirmee-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187536/fr/vaccination-antigrippale-la-strategie-de-la-prochaine-campagne-annuelle-reaffirmee-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19
https://www.thelocal.fr/20191015/nows-the-time-to-get-your-flu-vaccination-in-france
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/05/national-flu-immunisation-programme-2020-2021.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/05/national-flu-immunisation-programme-2020-2021.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-spahn/germany-buys-extra-flu-jabs-to-spare-health-system-double-illness-wave-idUSKBN22B1OP
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-spahn/germany-buys-extra-flu-jabs-to-spare-health-system-double-illness-wave-idUSKBN22B1OP
https://www.thelocal.es/20200714/how-spain-is-planning-to-stop-a-second-wave-of-the-coronavirus
https://wien.orf.at/stories/3058234/
https://www.yourdanishlife.dk/time-for-the-influenza-vaccine/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0
https://www.timescolonist.com/news/local/flu-vaccine-orders-up-amid-covid-fears-1.24176396
https://www.crossstreetmedical.com.sg/blog/articles/Influenza-vaccine-recommendations-for-2020
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa_eng.html#q28
https://newsinfo.inquirer.net/1278945/flu-vaccinations-key-this-fall-winter-s-korean-health-execs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7258883/
https://newsinfo.inquirer.net/1278945/flu-vaccinations-key-this-fall-winter-s-korean-health-execs
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3801924
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ממליץ להגדיל את היקף החיסונים לשפעת, לחסן  20האיחוד האירופי גם .12

ואוכלוסיות בסיכון ולקיים ה מועדות להדבקקדם ובאופן מקיף אוכלוסיות מו

האיחוד גם ממליץ למדינות לספק מימון לצעדים צעדי הסברה מדינתיים. 

 אלו.

להבחין בין  ןשתפקידות אישר תכנית לייצור בדיק FDA-ה 21ארה"ביצוין שב .13

שוקלת  "Rite Aid"רשת בתי המרקחת . בנוסף, 22חולי קורונה לחולי שפעת

" הבדק וסעלשפעת, בדומה ל" לחיסונים מתחמי "התחסן וסע"לפתוח 

 . בתחילת השנה אוסטרליה, כפי שעשתה לבדיקות קורונה

, ולכן בתקופת החורף צופה עומס רב על מערך אבחון הקורונה 23בריטניה .14

)כאשר  לחצי מיליוןיכולת הבדיקה היממתית התקבלה החלטה להגדיל את 

 . בדיקות ביממה במדינה( 200,000כרגע נערכות סדר גודל של כ 

                                                           
20 https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/121749/eu-calls-for-increased-flu-vaccination-ahead-
of-second-coronavirus-wave/ 
21 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-
prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0 
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/multiplex.html 
22 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-
prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0 
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaxsupply.htm 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-daily-roundup-july-6-
2020 
23 https://www.bbc.com/news/health-53515078 

https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/121749/eu-calls-for-increased-flu-vaccination-ahead-of-second-coronavirus-wave/
https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/121749/eu-calls-for-increased-flu-vaccination-ahead-of-second-coronavirus-wave/
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/multiplex.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-flu-focus/fears-of-coronavirus-second-wave-prompt-flu-push-at-u-s-pharmacies-drugmakers-idUSKBN2321F0
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaxsupply.htm
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-daily-roundup-july-6-2020
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-daily-roundup-july-6-2020
https://www.bbc.com/news/health-53515078
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 והמלצות סיכום 

)כגון סגר והפסקת שנת הלימודים(,  נראה שצעדי ריחוק חברתי קיצוניים .15

צעדי ריחוק שגם . סביר גורמים לירידה משמעותית בתחלואת השפעת

יפחיתו במידה כלשהי את תחלואת השפעת. יש מחמירים חברתי פחות 

ין הקורונה ברחבי העולם מחוץ לסשל מגפת התפרצות הלזכור כי תקופת 

( התאפיינה בצעדי ריחוק חברתי משמעותיים מאוד ועד היוםפברואר מאז )

כלכלית של צעדים אלו הייתה חסרת -במרבית המדינות. עלותם החברתית

 תקדים. 

בשל כך, מנסות מרבית המדינות, במקביל להורדת תחלואת הקורונה, לקדם  .16

וצא, ניתן צעדים מדודים של פתיחת המשק וחזרה ל"שגרת קורונה". כפועל י

להעריך שבחודשים הקרובים יימנעו המדינות ככל שיוכלו מלנקוט בצעדי מנע 

 קיצוניים כאלו שהונהגו בעבר.   

 בחצי תחלואת השפעת ירידת על להסתמך ניתן לאלפי שעה, לפיכך,  .17

 בישראל תחלואהשתנבא את ה ככזו, יולי(-)במרץ הדרומי הכדור

מתוכננים  בישראל חברתיצעדי הריחוק הבשלב זה, . הקרוב בחורף

הגבלת הקלות ב ,פעילות מערכת החינוך :לדוגמה –להיות מחמירים פחות 

לא ניתן לחזות מה תהיה מידת ההקפדה הציבורית , ןיתר על כ .התקהלויות

 .על עטיית מסיכות ועל כללי ההיגיינה

על מערכת הבריאות להיערך לעומס מוגבר מומלץ להמשיך ו, בהתאם .18

בישראל  )שפעת וקורונה( ת מקבילה של שני הנגיפיםכתוצאה מהתפרצו

נמליץ לבחון , בדומה להיערכות שאר מדינות הכדור הצפוני. בחורף הקרוב

 :את הצעדים הבאים

, והצטיידות מתאימה לשפעתנרחב ככל הניתן חיסון  .א

 למימושו. 
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רמות בהתאם ל מתן חיסוניםלתיעדוף באסטרטגיה  תכנון .ב

( ואוכלוסיות מבוגרים, חולים כרוניים) אוכלוסיות בסיכון - סיכוןה

 להגדירה וילדים בגנים ובבתי ספר(. מומלץ צוותי רפואמדבקות )

לאחוז המחוסנים מכל פלח אוכלוסייה ככלי יעד מראש 

לדוגמא, כפי שנעשה במרבית המדינות. לתכנון סדר החלוקה, 

 65ה מעל גיל יאחוזים מהאוכלוסי 75היעד שנקבע הוא ספרד ב

מהאוכלוסיות האחרות  אחוזים 60-ו וותים רפואיים,צבקרב ו

 המוגדרות בסיכון. 

וחשיבותם  סברתי ייעודי בנושא חיסוני השפעתה מאמץ .ג

: איפה ניתן להתחסן, למי מומלץ להתחסן, מי בתקופה הנוכחית

הנחיות לגבי חיסוני שפעת למי שמצוי בבידוד,  זכאי לחיסון,

 הגבלות מספר המלווים בעת חיסון. ו

 הציבור ענותישיגבירו את ה מת מתחמי "התחסן וסע"הק .ד

על בסיס נסיונן של מדינות אחרות בתחום  השפעת לקבלת חיסוני

 .זה

כך שיתאים לגידול אפשרי  הקורונה בדיקותמערך תכנון  .ה

  בעומס הפונים בעלי הסימפטומים.

בשל  ובמרפאות עומס מוגבר בבתי החוליםהיערכות ל .ו

ואופן  פעת לצד קורונה()התפרצות ש "תחלואה כפולה"

מומלץ  .ההתמודדות עם חולה בעל סימפטומים המגיע לאשפוז

תרחישים שונים של קליטת ואבחנת חולי שפעת מול לתרגל 

בבתי חולים, במרפאות ובכל חלק בשרשרת בו ישנו סיכון  –קורונה 

 לבלבול בין שני הנגיפים.
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, של חולי קורונהמערך קטיעת שרשראות ההדבקה היערכות   .ז

החקירות לעומס סימפטומטיים, דבר המקשה על תעדוף הבדיקות ו

 האפידמיולוגיות. 

מחודשת של קורונה ולצידה  להתפרצותשקלול האפשרות  .ח

שפעת בעת קבלת החלטות על הקלה בהגבלות ריחוק 

  חברתי.
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 הדרומי חצי הכדור פירוט על מדינות - נספח א

  24אוסטרליה

מנוטרת באופן המוערך תחלואה הה במדינה מפותחת היא אוסטרליה  .1

 ,מדינות חצי הכדור הדרומיבשאר כ ,אוסטרליהבהשפעת  עונת. אמיןכ

 שפעת מקרי ,בנוסף .יוני עד אוגוסט םבחודשי בדרך כללמגיעה לשיאה 

ממדינות חצי הכדור  ע"י תיירים חודש ינוארכבר מלמדינה מיובאים 

 . הצפוני

מקרים בחודש  7,000-כ :יחסית הגבוההייתה  המיובאת השפעת ,השנה .2

ת בחודשי החורף נרשמה תחלוא ,אולם .בחודש פברוארכך גם ינואר ו

לעומת  שפעת מקרי 230-אפריל נרשמו רק כבחודש  - נמוכה מאוד שפעת

שיא ב הקצינה דווקא בשפעתדעיכת התחלואה  .2019באפריל  18,705

 בכלל המדדים:וניכרת באוסטרליה החורף 

על אשפוזים  .א

 – רקע שפעת

כמעט ולא 

 עד כה.  25נרשמו

 

                                                           
24 https://www.immunisationcoalition.org.au/wp-content/uploads/2020/03/20Jul-Aust-Flu-Stats-2020.pdf 
https://www.newscientist.com/article/2242113-australia-sees-huge-decrease-in-flu-cases-due-to-coronavirus-
measures/ 
https://www.immunisationcoalition.org.au/news-media/2020-influenza-statistics/ 
https://www.immunisationcoalition.org.au/news-media/2020-influenza-statistics/ 
https://info.flutracking.net/reports-2/australia-reports/ 
https://www.stuff.co.nz/national/health/121838089/coronavirus-lockdown-puts-the-brake-on-flu-season 
https://www.sciencemediacentre.co.nz/2020/05/07/influenza-during-covid-19-expert-briefing/ 
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-
australia/12480190 
25https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/5F27336697A16499CA2585B60001ED37
/$File/flu-08-2020.pdf 
 

https://www.sciencemediacentre.co.nz/2020/05/07/influenza-during-covid-19-expert-briefing/
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/5F27336697A16499CA2585B60001ED37/$File/flu-08-2020.pdf
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/5F27336697A16499CA2585B60001ED37/$File/flu-08-2020.pdf
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ספר בדיקות מ  .ב

 חיוביות

שנת ב – לשפעת

מספר  2020

הבדיקות 

החיוביות 

שואף  לשפעת

 ונמוךאפס ל

 .מאוד ביחס לשנים קודמות

 

תמותה  .ג

גם  – משפעת

נתון זה שואף 

לאפס וזאת 

לעומת התקופה 

המקבילה 

 .26אשתקד

 

שהוטלו על ההגבלות אחד ההסברים האפשריים לירידה בתחלואה, הוא  .3

ו גם את הציבור כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה, אשר הפחית

רץ במ 12-הסגר שחל באוסטרליה מהלכך תרם התפשטות נגיף השפעת. 

ועד בתחילת יולי. בים מסוף מרץ במאי, וכן סגירתם של בתי ספר ר 1-עד ל

שחוותה את  ,ויקטוריהבמדינת יצוין כי בעת כתיבת המסמך עדיין חל סגר 

 . במסגרת "גל שני" במדינה ות הקשה ביותרההתפרצ

                                                           
26 https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-
australia/12480190 

מקרי תמותה  

 משפעת באוסטרליה

https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
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מתוך חשש מהעומס שעלול להיווצר על מערכת הבריאות, ממשלת בנוסף,  .4

התחסנות השיעור  נגד שפעת. כך,לחסן את אזרחיה פעלה אוסטרליה 

 27משרד הבריאות האוסטרלי מדווח .השנה גבוה מהרגיללשפעת היה 

 שנה שעברה.אשר יותר מנות מליון ימ 2-כליון חיסונים, ימ 8.8-שחולקו כ

. 28שפעתללחיסון ייעודים נפתחו מתחמי "התחסן וסע" בנוסף, 

 New South Walesמבדיקת נתוני ההתחסנות בשנים האחרונות במדינת 

ההתחסנות  שהיקף, אכן עולה כי )המדינה המאוכלסת ביותר באוסטרליה(

ספר ציבור במדינה התחסן מו המצטבר גבוה בהרבה ביחס לשנים עברו

 . 29שבועות קודם ביחס לשנים קודמות

 

 

 

                                                           
27 https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-
australia/12480190 
28 https://www.healthdirect.gov.au/blog/why-getting-your-flu-shot-will-help-in-the-fight-against-covid 
29 https://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/flu.aspx 
 

https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
https://www.abc.net.au/news/2020-07-23/coronavirus-restrictions-cause-flu-cases-to-drop-australia/12480190
https://www.health.nsw.gov.au/immunisation/Pages/flu.aspx
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 ניו זילנד

במספר  ירידה משמעותיתבניו זילנד, כמו במדינות רבות אחרות, נצפתה   .5

ירידה זו סביר כי  .30על תסמינים דמויי שפעת המדווחיםהאנשים 

שיעור ההתחסנות נובעת מצעדי הריחוק החברתי במדינה, לצד 

  וה של הציבור.הגב

 

לראות כי מהגרף ניתן  .6

, שיעור 2020בשנת 

 בניו זילנד ההתחסנות 

ביחס  מאודגבוה 

)הנתונים  לשנים עברו

לסוף מאי  יםעדכני

202031). 

 :32שמומשו בניו זילנד צעדים משמעותיים למניעת התפשטות הנגיף .7

 .בידוד ובדיקה לנכנסים למדינהלצד  לזריםסגירת הגבולות  .ד

גם בלי  עם סימפטומים רלוונטיים לקורונה בדיקת אנשים .ה

 חשיפה לחולה מאומת.

 .33אשר חל על המדינה בחודשים אפריל ומאי סגר .ו

 

 

                                                           
30 https://www.stuff.co.nz/national/health/121838089/coronavirus-lockdown-puts-the-brake-on-flu-season 
31 https://www.pharmac.govt.nz/medicines/medicines-information/flu-vaccines-pharmacs-role/influenza-
vaccinations-for-2020/ 
 
32 https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-
current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealand 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_New_Zealand 

https://www.stuff.co.nz/national/health/121838089/coronavirus-lockdown-puts-the-brake-on-flu-season
https://www.pharmac.govt.nz/medicines/medicines-information/flu-vaccines-pharmacs-role/influenza-vaccinations-for-2020/
https://www.pharmac.govt.nz/medicines/medicines-information/flu-vaccines-pharmacs-role/influenza-vaccinations-for-2020/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealand
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-elimination-strategy-aotearoa-new-zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_New_Zealand
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 דרום אפריקה

אין התפרצות של  נכון לכתיבת המסמךבדרום אפריקה עולה כי  34מדיווחים .8

שנה שעברה בהתפרצות המחלה על אף ש, זאתבמדינה.  מגפת השפעת

  .החלה כבר באפריל

 ומוצגים בתרשים להלן: תומכים בדיווחים אלוני ארגון הבריאות העולמי נתו .9

 

הגבלות הככל הנראה  הסיבה העיקרית לבלימת התפרצות השפעת היא .10

 : 35שאומצו לצורך ההתמודדות עם נגיף הקורונה

 במרץ עד סוף חודש אפריל. 26-סגר כללי מתאריך ה .ד

פני החלת סגר מרץ, שבוע ל 18-בתי הספר במדינה נסגרו בתאריך ה .ה

יב' )במהלך חודש -כיתוב ז' ו -שלב ראשון  :נפתחו בשני שלביםו כללי

ראה כי בסוף יולי הם . ניא' )תחילת יולי(-כיתות ו' ו -שלב שני  ,יוני(

 36.מחדשנסגרו 

את מרבית  לחסן כירים רבים במדינהבנוסף, נראה רצון בקרב ב .11

 37ון.האוכלוסייה כנגד שפעת, בדגש על האוכלוסיות בסיכ

 
                                                           
34 https://www.iol.co.za/saturday-star/news/experts-believe-the-lockdown-has-delayed-the-2020-flu-season-
50011956 
35 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_South_Africa 
http://www.health.gov.za/index.php/gf-tb-program/483-covid-19-outbreak-wearing-masks 
 http://www.health.gov.za/index.php/component/phocadownload/category/631-mask-
cloth?download=4185:guidelines-use-of-cloth-face-masks 
36  
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_South_Africa 
https://medicalxpress.com/news/2020-07-south-africa-phase-reopening-schools.html 
37 https://retailbriefafrica.co.za/sa-healthcare-workers-prioritised-for-flu-shots-amid-covid-19-pandemic/ 

https://www.iol.co.za/saturday-star/news/experts-believe-the-lockdown-has-delayed-the-2020-flu-season-50011956
https://www.iol.co.za/saturday-star/news/experts-believe-the-lockdown-has-delayed-the-2020-flu-season-50011956
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 צ'ילה

חלה ירידה חדה בהיקף חולי , עולה כי צ'ילהבשפעת ה תמנתוני תחלואגם  .12

הצהיר  במדינה המזכ"ל לבריאות הציבור, כאשר השפעת השנה

נמוכה  שהם אינם קורונהנגיפים העקומה האפידמיולוגית של "ש

 .38"בהרבה משנים קודמות

כי  ולהע 39יליאני לבקרת מחלות'הצ המרכזמתרשים שפורסם על ידי  .13

)כפי שניכר ממספר  לעומת שנים עברו השנה שפעת זעומההפעילות 

בנוסף, מנתונים שנאספו על ידי הרשויות הצ'יליאניות  .המקרים המאומתים(

נרשמו הרבה עולה כי בחודשים אלו  מאי( –בחודשי הסתיו הדרומי )מרץ 

ביחס לתקופה המקבילה השנה  פחות מקרי שפעת מאומתים מעבדתית

 .40אשתקד

 

הצעדים שנקטה צ'ילה להתמודדות עם הקורונה )והובילו גם להפחתת  .14

 כללו: התחלואה בשפעת(

                                                           
38 https://www.cnnchile.com/coronavirus/casi-no-hay-influenza-ni-virus-sincicial_20200522/ 
39 https://www.biznews.com/premium/2020/07/23/seasonal-flu 
40 https://www.biznews.com/premium/2020/07/23/seasonal-flu 

https://www.cnnchile.com/coronavirus/casi-no-hay-influenza-ni-virus-sincicial_20200522/
https://www.biznews.com/premium/2020/07/23/seasonal-flu
https://www.biznews.com/premium/2020/07/23/seasonal-flu
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עוצר ברמה הלאומית בין השעות בצ'ילה מומש  – 41ריחוק חברתי .א

במדינה לא מומש סגר ברמה הלאומית, אך הוטלו בה  .05:00-ל 22:00

ם מבירת צ'ילה, סנטיאגו, המכילה אזורי .סגרים ברמה המוניציפאלית

אחוזים ממקרי הקורונה המאומתים  80-אחוזים מתושבי המדינה וכ 38-כ

 15-בתאריך ה למרץ. 26-בה, הוכנסו לסגר מלא בהדרגתיות החל מה

  במאי כלל הסגר את כל מטרופולין העיר ומספר ערים נוספות.

 פעת.ה לשיניתן השנה דגש מיוחד על חיסון האוכלוסי - חיסון .ב

, אנשים עם 10הנשים ההרות, ילדים עד גיל דגש על חיסון המדינה שמה 

 יםזמינ םבחינם, וה ניתנו חיסונים. ה65מעל גיל  מבוגריםמחלות כרוניות ו

 %95נכון לסוף יוני,  .42כל מרכזי החיסון הראשונייםה בילאוכלוסי

 .43ןבסיכון כבר חוסהמוגדרת ה מהאוכלוסיי

 

                                                           
41 (https://medicalxpress.com/news/2020-07-chile-tops-virus-cases-lockdown.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Chile 
https://www.aljazeera.com/news/2020/07/chile-lifts-covid-19-lockdown-latin-america-hardest-hit-
200729093831005.html 
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/chile-tightens-lockdowns-coronavirus-cases-surpass-200000-
200617171310811.html 
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/352941/chile-chilean-government-to-impose-lockdown-
measures-in-three-communes-of-antofagasta-region-from-june-23-follow-authority-directives-update-19 
https://cl.usembassy.gov/covid-19-information/ 
42 https://www.cnnchile.com/pais/campana-vacunacion-influenza_20200225/ 
 
43 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN23X1C3 

https://www.cnnchile.com/pais/campana-vacunacion-influenza_20200225/
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN23X1C3
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 אורוגוואי  

חולי השפעת  במספרירידה משמעותית ניתן לראות גוואי גם באורו .15

שיאה. בתקופה בה המחלה אמורה להיות ב בהשוואה לשנים קודמות,

חולי השפעת בחודש  מספרניתן לראות כי  ארגון הבריאות העולמי נתונימ

 קודמות.ביחס לשנים  בהרבה ןקט 2020 יולי

 

שבועיים כמרץ,  בתחילת – הצעדים למניעת התפשטות הקורונה במדינה .16

את  סגרהאורוגוואי  ,מדינהמקרה הקורונה המאומת הראשון ב גילוילפני 

את פעילות בתי הספר ואת פעילות המרחבים  הפסיקה, הגבולותי

ולא לצאת שלא לצורך.  הציבוריים, והפצירה באנשים להישאר בבתיהם

ה אי נפתחה בהדרגומערכת החינוך באורגו .עם זאת, לא הוטל סגר במדינה

לחודש כל מערכת החינוך במדינה חזרה  29-במהלך חודש יוני, כאשר ב

רט לכניסת אזרחים נראה כי גבולותיה של אורוגואי סגורים פ לפעילות.

 44ותושבים חוקיים.

שלה  חיסוני השפעת היקףאת הכפילה אורוגוואי דווח כי במקביל,  .17

 . 45טנציאלית עם גל שני של נגיף הקורונהלקראת התמודדות פו

                                                           
44 https://blogs.iadb.org/educacion/en/uruguayreopening/ 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/uruguay 
https://uy.usembassy.gov/covid-19-information/ 
https://tripsguard.com/destination/uruguay/ 
45 https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN23X1C3 

https://uy.usembassy.gov/covid-19-information/
https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN23X1C3
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 ארגנטינה

ירידה חדה חלה בארגנטינה עולה כי  46שפורסמו על ידי הרשויות תוניםנמ .18

עלייה )זאת, לצד  הקודמותלעומת השנים  במספר החולים בשפעת

 19-שהחל ב החלה סגר ממושך יצוין כי ארגנטינה. תחלואה בנגיף הקורונה(ב

ארגנטינה סגרה את בנוסף,  במאי. 10-למרץ ונמשך לאחר שהוארך עד ה

. באותו תאריך, נסגרו בתי המדינה למרץ למי שאינו תושב 15-גבולותיה ב

 47הספר במדינה.

 82נראה כי במדינה החלו לחסן אנשים לשפעת יחד עם הסבת  - חיסון  .19

בארגנטינה כלל . 48ר, לאתרי חיסוןאתרים, ביניהם כנסיות ובתי ספ

. מוכר כי תחסןוייבים להמח 65המוגדרים בקבוצות סיכון או מעל גיל 

בעת התפשטות הקורונה הדבר דורש לצאת מהבית ובכך להסתכן בחשיפה 

 .49לתאם הגעה בטלפוןלנגיף. כפתרון, הוצע לאפשר להתחסן בבתי מרקחת ו

                                                           
46 https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-29-28-julio-
2020 
47 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Argentina#Government_responses 
https://www.batimes.com.ar/news/argentina/argentina-to-close-schools-for-two-weeks-borders-to-
visitors.phtml 
48  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southlatam/shot-in-the-arm-south-america-seeks-
to-tame-seasonal-flu-as-covid-19-spreads-idUSKBN23X1C3 
49 https://www.web24.news/u/2020/03/get-a-flu-shot-or-not-what-should-people-over-65-quarantined-for-
the-coronavirus-in-argentina.html 

2020-2016מספר החולים שאומתו כחולי שפעת במסגרת בדיקות עונתיות לאורך השנים   

https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-29-28-julio-2020
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-29-28-julio-2020
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southlatam/shot-in-the-arm-south-america-seeks-to-tame-seasonal-flu-as-covid-19-spreads-idUSKBN23X1C3
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southlatam/shot-in-the-arm-south-america-seeks-to-tame-seasonal-flu-as-covid-19-spreads-idUSKBN23X1C3
https://www.web24.news/u/2020/03/get-a-flu-shot-or-not-what-should-people-over-65-quarantined-for-the-coronavirus-in-argentina.html
https://www.web24.news/u/2020/03/get-a-flu-shot-or-not-what-should-people-over-65-quarantined-for-the-coronavirus-in-argentina.html
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במהלך מגפת  חצי הכדור הצפוניהשפעת במדינות  - נספח ב

 50הקורונה

, עולה כי הצפוניבחצי הכדור מנתונים שהתקבלו על אודות תחלואה בשפעת  .1

מוקדם  דעכה והסתיימה( 2019-2020)חורף  החולפתת עונת השפע

שנקטו  כדור הצפוניהמדינות בחצי מספר ב ,עברו ביחס לשניםמהצפוי 

בשל סיבות  ,זאת להבנתנובצעדי ריחוק חברתי למול מגיפת הקורונה. 

שהובילו לירידה בתחלואת השפעת בחצי הכדור דומות לאלו 

הגבלות ריחוק חברתי אשר מפחיתות  :הנוכחית שם נת החורףבעו ,51הדרומי

  .גם את התפשטות נגיף השפעת

תופעה זו ממחישה את יעילותם של צעדי הריחוק החברתי השונים  .2

מוקדם  הסתיימהמעבר לכך שתחלואת השפעת למיגור מחלת השפעת. 

גבוה משמעותית  קצב הירידה בשיעורי הבדיקות החיוביות לשפעתמהצפוי, 

זה שנמדד במהלך עונות שפעת קודמות, מה שעשוי להעיד על התערבות מ

נראה כי בגרמניה ובקנדה בנוסף, יגרה את השפעת ביעילות. חיצונית שמ

הוטלו הגבלות משמעותיות מאוד לבלימת התפשטות נגיף הקורונה במהלך 

חודש מרץ, מה שמתכתב עם הירידה הסמוכה בזמן באחוז בדיקות השפעת 

 .52החיוביות

                                                           
50 https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 
51 https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-
hemisphere-11595440682 
52https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%
92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%A
8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94, 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9
2%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A0
%D7%93%D7%94 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-hemisphere-11595440682
https://www.wsj.com/articles/covid-19-measures-have-all-but-wiped-out-the-flu-in-the-southern-hemisphere-11595440682
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
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 המדינות הטרופיות - נספח ג

נמדדת בהן תחלואה בנגיף השפעת שהמדינות הטרופיות ייחודיות בכך  .1

  .בהן משתנה כתלות בזמן , ורמת התחלואה53לאורך כל השנה

בסינגפור, ברזיל, קוסטה ריקה ופרו, ניכר כי  תוני התחלואהנמבחינת   .2

אחרי מעט  – 2020בתחילת שנת  והתחלואה כמעט התאפס ישיעור

בשל סיבות דומות לאלו  ,להבנתנו ,זאת התפשטות הקורונה. תחילת

 שהובילו לירידה החדה בתחלואת השפעת בחצי הכדור הדרומי,

 גרפים מצורפים(. אההנוכחית שם )ר בעונת החורף

מה שמחזק את קוסטה ריקה לא מומש סגר מוחלט, בבברזיל ו נציין כי .3

 ללא סגר ממשי, חברתי, גם צעדי ריחוקכי  (שטרם הוכחה) ההשערה

 .54שפעתה תתחלוא את עשויים להפחית

 

                                                           
53 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1391975/ 
54 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Costa_Rica, 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9
2%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A8
%D7%96%D7%99%D7%9C 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1391975/
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Costa_Rica
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C

