
 סד"פ לפראמדיק המטפל במקרה העונה להגדרת "המקרה החשוד"

 

 מקבלת קריאה ועד כניסה לבית המטופל –שלב א 

 

  קיימים ותקיניםבדוק את תכולת ערכות המיגון הנגיפית, וודא כי כל המרכיבים. 

  וודא כי מכיל את כל הציוד הדרוש )ציוד לחיטוי, ציוד  –בדוק את תכולת תיק המטפל

 ללקיחת דגימה, ציוד לשינוע דגימה, שקית פסולת זיהומית, נייר עיתון(.

 ואת שקית ה  , את הטופססמן את המבחנותbiohazard  ,בפרטי המטופל )שם, ת"ז

 מלא את הפרטים הדרושים בטופס הייעודי. (., מועד נטילת הדגימהכתובת, טלפון

 : טרם כניסתך לדירת/בית המטופל 

 חטא את הידיים באמצעות אלכוהול. .א

 לבש כפפות, מסכת מיגון, סרבל )ללא הכובע(. .ב

 2התקשר למטופל, בקש ממנו לעטות מסיכה, לפתוח את הדלת, ולהתרחק  .ג

 מטרים מהדלת.

 חטא את הידיים )העטויות בכפפות( באמצעות אלכוהול. .ד

בטריקה )מבלי לגעת בידית  היכנס לבית המטופל וסגור את הדלת .ה

 הפנימית(.

 

 

 מכניסה לבית המטופל ועד סיום נטילת הדגימות –שלב ב 

 

 .הנח את העיתון על הרצפה סמוך לדלת 

 מיכל סרט ההדבקה, , )פתוחה( פרוס מעל את הציוד מתוך התיק = הצידנית

, בקבוקון האלכוהול, מגבוני Biohazard -הפלסטיק, המבחנה, המטושים, שקית ה

 האלכוהול, זוג כפפות.

 .חטא את הידיים )העטויות בכפפות( באמצעות אלכוהול 

  עטה את מסיכת מיגון העיניים, השלם את עטיית כיסוי הראש של הסרבל, עטה זוג

 כפפות נוסף.

  נקה באמצעות מגבון אלכוהול את ידית דלת הכניסה )מצידה הפנימי(. השלך את

 המגבון לשקית הפסולת הזיהומית.

 מטושים נפרדים )אחד מכל נחיר ואחד  3הדגימות באמצעות  3מטופל את קח מה

 מהלוע(, הנח בתוך המבחנה וסגור את הפקק. 



 הגעה לנקודת האיסוף המרחביתמסיום נטילת הדגימות ועד  –שלב ג 

 

 

 נח את המבחנה בתוך שקית הה- Biohazard  ואטום אותה. את השקית הנח בתוך

 געת במיכל או בצידנית(.מיכל הפלסטיק שבצידנית )מבלי ל

  זרוק  –הסר את זוג הכפפות העליון, הסר את מסכת המשקף, הסר את הסרבל

 לתוך שקית הפסולת הזיהומית.

  סגור את מיכל הפלסטיק, סגור את הצידנית, אטום את הצידנית באמצעות סרט

 הדבקה.

  אסוף את שקית הפסולת )מבלי לגעת בחלקה הפנימי(, הצידנית האטומה ותיק

 וצא מההדירה/הבית. –המטפל 

  בחדר המדרגות הסר את זוג הכפפות הנותר ואת המסכה, השלך לתוך שקית

 חטא את הידיים באמצעות אלכוהול. וקשור אותה. –הפסולת 

 ת הפסולת . את שקיבהגעתך לנקודת האיסוף הנח את הצידנית במקרר הייעודי

 . העבר דיווח למוקד.)צהוב( לפסולת מזוהמת יייעודמתקן הזיהומית הנח ב

 


