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 בקורונה  למערכה   הלאומי והידע המידע מרכז
 220מסמך מספר 

   ' באדר תשפ"אד |  16.02.2021 שלישייום 

ההדבקה של  שרשראות מנסה לקטוע את בריטניה 

,  ריאנט הדרום אפריקאי של נגיף הקורונה בשטחהוהו

 באזורי התפשטותו נרחבות בדיקות באמצעות 

)בשתי מנות(  חברת פייזר  כי החיסון של  חדשים מעלים    מעבדה מחקרי .1

עדיין . אולם, 1(B.1.351) וריאנט הדרום אפריקאיויעיל כנגד הצפוי להיות 

זה  ל  2יסוד מדעיקיים   וריאנט  כי    מחדש מחלימים   עלול להדביק חשש 

 ריאנט. וצבירת מוטציות נוספות בומחשש קיים  אף, ו)שאינם מחוסנים(

באחרונה גילתה בריטניה הדבקה בווריאנט זה במספר אזורים בשטחה.   .2

קטוע לזהות ולבמטרה  בדיקות    מבצע  (בפברואר  1)לערוך  על כן החלה  

חסרי תסמינים    שואפת לבדוק  , המדינהקונקרטית.  3במדינה   ואת התפשטות

של   נשאים  להיות  ידיעתם  וריאנטהשעלולים  ללא  בקהילה    .ולהפיצו 

אלה   נשאים   4באזורים   ממוקדותבדיקות  זוהו  שבהם  של    במדינה 

  חסרי אנשים  80,000-כלבדוק  שתשאף תחילה, הודיעה הממשלה  .5הווריאנט 

אזורים בהם זוהה הווריאנט    הבשמונ(  מערך הבדיקות הרגילל  בנוסף)  תסמינים

לאחר מכן, החליטה להרחיב את הבדיקות לאזורים נוספים בהם    לראשונה.

  .וריאנטוחיוביות יעברו ריצוף גנטי לזיהוי הה בדיקות ה כל .זוהה

 
1 https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v1 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4 
2 https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v1 
https://www.novavax.com/sites/default/files/2021-02/20210202-NYAS-Novavax-Final.pdf 
https://www.cnbc.com/2021/02/12/recovered-covid-patients-have-been-reinfected-with-new-virus-
strains-who-says.html 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.05.21251182v1 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1 
3 https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-55905475  
4https://www.bbc.com/news/uk-55906365  
5https://www.gov.uk/government/news/surge-testing-to-be-deployed-to-monitor-and-suppress-spread-
of-covid-19-variant  
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נמצאת   .3 הבריטניה  הדוק   5.1.21-מאז  משיטות    בהתאם,.  בסגר  אחת 

ביתיות  באמצעות    הינהבמבצע,    הדיגום דגימה   בתיל  שחולקוערכות 

חוברת    .תושביםה הבדיקה  לערכת  מצורפת  התהליך  על  להקל  מנת  על 

לצד  ,  לבצע את הדיגום העצמי באופן הרצויהוראות מפורטת המסבירה איך  

לאחר הדיגום    .סרטון הדרכה מפורט המופיע באתר משרד הבריאות הבריטי

ע נאספת  והיא  לביתם  הדגימה מחוץ  את  התושבים  או  "מניחים  י מתנדבים 

אחרים   רשויות  הצלה)עובדי  וכדומה,  כוחות  מספר (.  משטרה  הוקמו  בנוסף 

אסימפטומטיים על מנת    תושביםרק  אליהם יכולים להגיע    זמנייםמרכזי דיגום  

בדיקה לפי   6. אין-דרייב  מתחמיבהם  ,  לבצע  נבדקים  תסמינים  עם  חולים 

 פרוטוקול הבדיקה השגרתי בבריטניה עבור חולים תסמיניים.  

 

נלקחת ברוב המקרים באופן  כאמור  אשר    PCRהבדיקה הינה בדיקת   .4

ע)  עצמי דוגם  "בחלק מהמתחמים  דיגום  המקובל    בדיגום(  מוסמךי  המשלב 

ממבצע זה כל הדגימות החיוביות (.  בדומה למשטח גרון)ודיגום מהלוע    7נזאלי

 . עוברות ריצוף גנטי על מנת לזהות אם הנשא נדבק בווריאנט הדרום אפריקאי

 
6 www.standard.co.uk/news/uk/south-african-variant-covid-testing-london-surrey-ealing-uk-

b918179.html 
 ור מרכז האף. בדיקה מבוססת דגימה הנלקחת מאז  7

בהתאם . הבדיקות החלושמונת האזורים בבריטניה בהם 
 נוספים הורחבו אזורי הבדיקה. הדבקהלזיהוי מוקדי 

 

 מתנדבים מחלקים את ערכות הדגימה הביתיות
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תוצאות הבדיקה  .  ריצוף הבדיקות החיוביותסדר עדיפויות ללהבנתנו לא קיים  

 .8לנדגמים באמצעות אימייל או הודעה לנייד מועברות 

 

 ערכות הבדיקה הביתיות

 
8https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home/covid-19-home-test-
step-by-step-guide-adults-and-children  

https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home/covid-19-home-test-step-by-step-guide-adults-and-children
https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home/covid-19-home-test-step-by-step-guide-adults-and-children

