
 

 
 
 

 

 ףתש" אב כ"ד 14.8.2020 שישים יו

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 170מסמך מספר 

פרקטיקות   -מאומתיםחולים ל  נחשפיםלמדיניות בידוד 

 להנחיותוהבסיס המדעי  עולםהנהוגות ב

 עיקרים 

זמן הבידוד הנדרש עבור אנשים  ש מת הסכמה רחבה קיי ברוב מדינות העולם .1

  .ימים 14 אשר באו במגע עם חולי קורונה הינו

  וארגון הבריאות העולמי  הראשייםארגוני הבריאות עמדתם הרשמית של  .2

שלא ניתן לקצר אף מדגיש  CDC-לנחשפים. ה ימים 14וד של נדרש בידהיא ש

 . שליליות  PCRיציגו תוצאות בדיקות הנחשפים גם אם תקופה זו כלל,

בהמלצתו מציג   ססתבה  עליו ארגון הבריאות העולמיהמרכזיים  חקריםאחד המ .3

   .ימים 14בתוך  יפתחו תסמינים התסמיניים  מהנדבקים 99% התפלגות לפיה

תקופת הדגירה הממוצעת עשויה להיות ארוכה  העלו כי ים מחקרים אחר .4

  תקופת ייתכן ש ,כפועל יוצא. אוכלוסיה המבוגרתבבפרט , הוערך בתחילהמש

  .ימים אינה מספקת 14הבידוד המקובלת של 

 המאפיינתישנו חוסר כללי במידע לגבי הקינטיקה הויראלית , יתרה מזאת .5

 .בציר הזמן  התפתחות כושר ההדבקה המשוער שלהםלגבי ו , חסרי תסמינים

חלקן כתלות   ימים, 14-מנהיגות תקופת בידוד קצרה מ מעט מדינות מערביות  .6

 . הבסיס המדעי למדיניות זו לא ברור לנו דיו. ות שליליותבביצוע שתי בדיק

  בספרות המדעית  מידע קוהרנטי מספיק אין , וזה בעת נכון לומר כי, לפיכך .7

ה"פספוס" של חיוביים עתידיים, דהיינו מהו אחוז  לקבוע באמצעותו ניתן

 מבודדים שייפתחו תסמיני מחלה לאחר תקופת הבידוד. 

כיום   נהוגבדומה ל ,לנחשפים יום 14של  בידודתקופת ב לדבוק אנו ממליצים  .8

 . ארגוני הבריאות המובילים בעולםבהתאם לעמדת ו עולם המדינות  ברוב
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  עולם והנחיות ארגוני הבריאות בנושאבפרקטיקות הנהוגות 

קונצנזוס כי זמן   יש בקרב המדינות המפותחות( )ובפרט מדינות העולם ברובכיום  .9

. זאת,  יום 14 הינובאו במגע עם חולי קורונה אנשים אשר הנדרש בעבור הבידוד 

הן בעבור נחשפים שהתגלו במסגרת חקירות אפידמיולוגיות והן בעבור מגעים 

 [.4-15]שהתגלו באמצעות אפליקציות לזיהוי מגע 

ארגוני הבריאות הראשיים בארצות ת של גם על פי עמדתם הרשמי .10

נדרש   (WHOוארגון הבריאות העולמי ) (CDC ,ECDCהברית ובאירופה )

מרגע המגע האחרון עם החולה   . התקופה נמדדתלנחשפים ימים 14בידוד של 

 .  המאומת

וכי הנחשפים  לקצר תקופה זו כלל, לא ניתןשאף מדגיש  CDC-ה .11

גם אם יציגו   - 1יום  14דוד מלא של מחוייבים בהשלמת בילמאומתים 

 [. 1-3]שליליות   PCRתוצאות בדיקות 

-מערביות בעלות זמן בידוד נדרש הקצר ממאוד מדינות  קיימות מעט .12

ימים, עם  10-[ קיצרו את משך הזמן הנדרש ל 13[ ואוסטריה ]14שוויץ ] .יום 14

 .החלטהאת ה לקבל שאפשר מדעיהבסיס מהו הלחלוטין זאת לא ברור  

 ימים 7-10-בנוסף קיימות מספר מדינות המאפשרות קיצור תקופת הבידוד ל .13

 [.15[ ובלגיה ] 23כדוגמת נורבגיה ],  שליליותשתי בדיקות ביצוע כתלות ב

 

 

 

 

 
עמו, נדרשת אף תקופת מהמשך מגע  לא ניתן להימנע, וכאשר כמאומתבמקרה של חשיפה לבן בית שהתגלה   1

 .לאחר שבן הבית עמד בקריטריונים להחלמהיום שנמנית רק  14ומדת על תקופה של  בידוד ארוכה יותר שע
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אלא לכל אדם  אומתמלחולה  *  בשבדיה לא נמצאו התייחסויות לאנשים שנחשפו באופן פרטני

 שלא חש בטוב. 

 

 משך בידוד נדרש לנחשפים לחולה קורונה   מדינה 

 ארה"ב

 יום 14

 

 קנדה

 גרמניה

 סטרליהאו

 בריטניה 

 איטליה 

 צרפת 

 דרום קוריאה

 ספרד

 הולנד

 הונג קונג

 יפן

 סינגפור

  PCRימים בכפוף להיעדר תסמינים ושתי בדיקות 10 -יום. ניתן לקצר ל 14 בלגיה
 לאחר החשיפה(  9-שליליות )הבדיקה השנייה תבוצע לא מוקדם מהיום ה

 ימים  10 אוסטריה

 ם ימי 10 שוויץ

לאחר החשיפה,  7-ו 3 -בימים ה PCRהבאים במגע מחויבים בשתי בדיקות  נורבגיה
ומחויבים בסגר לכל הפחות עד לתוצאה שלילית ראשונה, שלאחריה ניתן 

 לצאת למקום העבודה ולמסגרות לימוד

 כל עוד שאינם מפתחים תסמינים, אין צורך בבידוד שבדיה*
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 הרקע המדעי למשך תקופת הבידוד

 בעלי תסמינים  –משך תקופת הדגירה 

המומלץ כיום על ידי ארגוני  מאומתים ים חוללמגעים של משך הבידוד  .14

של  2( period incubationנגזרת של תקופת הדגירה )הינו הבריאות המרכזיים 

 . ימים בממוצע 5-כיום בכ המחלה, המוערכת

קרב  ב דגירהשל תקופת ה התפלגותהמידע הספרותי בנושא העם זאת,  .15

בהם ניסו   םספוריה מחקריםביתר על כן,  .הוא דל יחסית קדם תסמינייםה

 . שונות גדולהנצפית זו,   לנתח התפלגות

 ססתבה( WHOעליו ארגון הבריאות העולמי )המרכזיים  חקריםאחד המ .16

מהנדבקים  97.5% מציג התפלגות לפיה ,לנחשפים ימי בידוד 14בהמלצתו על 

 14בתוך  -מהם   99%ימים ואילו  11.5בתוך שיפתחו תסמינים, יעשו כן 

מהחיוביים  1% -כ רק יפוספסוימי בידוד  14לאחר עולה כי ממחקר זה . ימים

מחקר זה גם ביסס את ההשערה כי תקופת   .שיפתחו תסמינים העתידיים

 [.16]הדגירה של המחלה הינה כחמישה ימים בממוצע 

תקופת הדגירה  שהעלו כי  אחרים מספר מחקריםעד כה זאת, פורסמו לעומת  .17

)ובפרט בקרב  הוערך בתחילה שר אהממוצעת עשויה להיות ארוכה יותר מ 

 14המקובלת של  הבידוד תקופתייתכן ש  יוצאכפועל . האוכלוסיה המבוגרת(

הוערך אשר פספס יותר חולים מל זה שהיא עלולהבמובן , מספקת אינה ימים

 : בתחילה

- ספסים כימי בידוד מתפ 14לאחר חולים הראו כי  136במחקר בו בדקו  .א

  דגירה . בנוסף, במחקר זה הראו כי תקופת המהחיוביים העתידיים 11%

 [.17] תחת לגיל זהמאשר בקים מדארוכה יותר מנ  65מעל גיל קים בבנד

 
 הראשונים.  תסמיניםגורם מחולל מחלה ועד להופעת ה ל חשיפהמשך הזמן שחולף מרגע ה   2



 

5 
 

כי תקופת הדגירה ארוכה יותר במבוגרים  מחקר נוסף מצא אף הוא  .ב

  14 של כי בהינתן מדיניות הבידוד המקובלתהחוקרים הראו  .לעומת צעירים

מבוגרים  המאלו  %17.1עד ו 42צעירים מגיל המחולי הקורונה  8.4% עד יום,

הופעת טרם עלולים לזהם את סביבתם בשל יציאה מבידוד מגיל זה, 

לא   מהחולים 90%שלפחות  מנת לוודאהחוקרים מציינים כי על  .מיניםתס

נדרש משך בידוד דיפרנציאלי על  ,ישוחררו מבידוד בטרם פיתחו תסמינים

על ובמבוגרים מ ימי בידוד 13יידרשו  42גיל תחת לבצעירים מ  – פי גיל

 [.18] ימים 17יידרשו  42גיל 

 ( 41.3)גיל ממוצע  חולי קורונה 1,084נבדקו שבוצע בסין  אחר במחקר .ג

  7.8-כשפיתחו תסמינים. מהמחקר עלה כי זמן הדגירה הממוצע עמד על 

כלומר תקופת  - ימים 11כעבור מהחולים פיתחו תסמינים  75%כך, . ימים

 90% ואילו ,מהחולים 25%ימים עלולה לפספס עד  11בידוד של 

 10% -כ, כלומר. ימים 14.3 בתוךמאוכלוסיית המחקר פיתחו תסמינים 

החוקרים  יום.  14לאחר גם מחולי הקורונה עלולים לפתח תסמינים 

מציינים כי ממצא זה מעלה שייתכן שתקופת הבידוד לנחשפים הנהוגה כיום  

 [.19] ה מספקתאינ –ימים  14-של כ

ימים   14-מאלו שיפתחו תסמינים, יעשו כן בתוך כ 95%כי מחקר נוסף העלה  .ד

ימים  14ימים )כך שלפי מחקר זה, תקופת בידוד של  17.8כעבור  99%-ו

 [.20] מאלו שיפתחו תסמינים( 5%  -עלולה לפספס עד כ

  בספרות המדעית  אין מספיק מידע קוהרנטי, וזה עתב , נכון לומר כילפיכך .18

שיתפספסו  למחלה העתידיים  מהו אחוז החיוביים לקבוע באמצעותו ניתן

  . שונים לאחר חשיפה לחולה מאומת בידוד בזמני

  שכן  ימים 14-מעלה כי נדרשים לא פחות מצבר מחקרים עם זאת,  .19

המקובלת כיום במרבית העולם,  כי גם תקופה זומחקרים מסוימים מעלים 
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ובפרט עלולה להוביל לפספוס של שיעור בלתי מבוטל מהחיובים העתידיים 

 .  בקרב קבוצת הגיל המבוגרת יותר 

 

 חסרי תסמינים  –משך תקופת הדגירה 

ה  תסמיניים אינ-קביעה קלינית של תקופת הדגירה בקרב נשאי קורונה א .20

 בשל כך, בין היתר, פשרית מטבע הדברים שכן אלו אינם מפתחים תסמינים.א

  התייחסות בישנו חוסר כללי במידע ספרותי לגבי הקינטיקה הויראלית 

   .קבוצה זול

מספר מחקרים הראו כי רמות העומס הנגיפי דומות בין קבוצה זו לקבוצת   .21

הנגיפית בין  דמיון בקינטיקהאו  אך אין הדבר מעיד על שונות התסמיניים, 

-ובפרט בכל הקשור לכושר ההדבקה של החולים הא שתי הקבוצות

  [.21-22] ציר הזמןעל תסמיניים 

לדעת האם אדם ללא תסמינים שלא עבר בדיקה או  לא ניתן לשערכמו כן,  .22

)בדיקה לזיהוי המטען הגנטי הנגיפי המאפשרת זיהוי הדבקה פעילה  מולקולרית 

 . עתיד להיות חיובי( PCRשל הנגיף, דוגמת  

שישפכו אור על הקינטיקה  לאור זאת, נדרש מחקר נוסף ובפרט ניסויים  .23

, ובפרט על התפתחות כושר ההדבקה המשוער  הנגיפית בחסרי תסמינים

)למשל ניסויים בהם ייבדקו במרווחי זמן  שלהם את סביבתם בציר הזמן

   (.שנכנסו לבידודחסרי תסמינים  חשודיםקבועים 
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 וטנציאל הדבקה פ

ישנה קורלציה בין מסתמן כי  .ק חיובי לנגיף הינו בהכרח מדבק דלא כל נב .24

 . רמות העומס הנגיפי לבין יכולת ההדבקה כפי שנמצאה בתרבית

עשוי )בהינתן הצטברות מידע נוסף בספרות  שוני זה ברמות העומס הנגיפי  .25

שהינם בעלי   RT-qPCRדיקת המדעית( לאפשר להבדיל בין נבדקים חיוביים בב

 . יכולתם להדביק את סביבתם היא נמוכהשחולים בין פוטנציאל הדבקה, ל

 סיכום 

במשך תקופת הבידוד לנחשפים לחולים מאומתים   להמשיך ולדבוק מומלץ  .26

ארגוני  די כיום על יוהמומלצת המדינות בעולם  ברובהנהוגה כיום בדומה לזו 

)ובכפוף   לפחות ימים 14 –( WHO, CDC  ,ECDC) הבריאות המובילים בעולם

לשקול בהתאמה שינוי במדיניות הנהוגה   –לשינוי בעמדתם של ארגונים אלו 

  בארץ בעתיד(.

המורכבות המדעית הרבה ופערי הידע המסתמנים בסוגיית זאת, בשל  .27

תסמיניים כאחד(, -ים ואתסמיניקרב )ב אפיון התפלגות ומשך תקופת הדגירה

בפרט על רקע המחקרים המעלים כי תקופת הדגירה של מחלה זו הינה  ו

 ארוכה משהוערך בתחילה.  

עם זאת, ככל שכן יוחלט לקצר את משך תקופת הבידוד לנחשפים, מומלץ יהיה   .28

,  על פי גיל בידוד דיפרנציאלימשך להנהיג מדיניות לשקול את האפשרות 

כמו כן, מומלץ לפנות   יותר המסתמן בגילאים המבוגרים. לאור משך דגירה ארוך 

  ובלגיה  , אוסטריה, נורבגיהלרשויות הבריאות במדינות כמו שוויץ

את הבסיס )שהחליטו על קיצור תקופת הבידוד בתנאים מסוימים( ולברר מולן 

 המדעי שאפשר את קבלת ההחלטה על קיצור משך הבידוד. 
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