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את מצאנו לנכון לרענן  14.03.20בהמשך לעדכון הנחיות משהב"ר מתאריך 

 . להלן עקרי הדגשים:הנחיות הפעילות של צוותי מד"א

 

 :נחיות כלליותה

יות של יותר מ  .1  אנשים. 10חל איסור על התכנסו

יש לשמור על  –ניתן ש ככל אנשי צוות אחריםקרבה למ הימנעליש  .2

יו ,(במידת האפשר) מטר 2מרווח של  ם ושהיה להימנע מלחיצת ידי

 .מאווררת וצפופהבסביבה לא 

 ל איסור מוחלט להגיע חולים למקום העבודה.ח .3

ובמוסדות לקשישים שלא יש להימנע מביקורים במוסדות רפואיים  .4

 במסגרת העבודה.

בדגש  –מנע ממגע בפנים להיו יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה .5

 .(פהאף, )עיניים,  על ריריות

באמצעות  תכופה, לאחר כל פעילות ידיים יש להקפיד על שטיפת .6

שניות, במידה ואין סבון בנמצא יש להשתמש  40-60סבון ומים למשך 

י ידיים.  בתכשיר לחיטו

את להשליך את האף והפה בכל שיעול ועיטוש ובטישו יש לכסות  .7

 לאחר השימוש )בהיעדר טישו יש להתעטש למרפק(. אשפההטישו ל

 .בתחבורה ציבוריתמומלץ להימנע מנסיעה  .8

 

 מוקד:

קבלת קריאה על המוקדן לתשאל האם המטופל שוהה בבידוד  בכל .1

 או נמצא בבית בו נמצא אדם אחר בבידוד.

ה בבידוד יש לתעד זאת י ביתו שוהבמידה והמטופל או אחד מבנ  .2

 .ולהנחות את הצוות להתמגן בשדה המתאים

איוש מינימאלי נדרש בכל המוקדים ולהקפיד על מרחק של  יש לוודא .3

 מ' לכל הפחות בין העמדות. 2

 יש למנוע כניסת עובדים/מתנדבים/בע"ת/ אחרים למוקד. .4

יש להקפיד על חיטוי עמדת התורן/המשגר טרם תחילת הפעילות,  .5

 כולל סביבת העבודה, מכשיר הטלפון והמקלדת.

 .יש להקפיד על חפיפה מדורגת וקצרה ככל הניתן משמרותבין ה .6
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 :צוותי השטח

 אשר אובחן כחולה בקורונההעברת מטופל 

תבוצע תסמינים קלים בלבד עם או ללא תסמינים  בחןהעברת מטופל מאו .1

 חובש מלווה.בלבד ללא  ע"י נהג המאויש אמבולנסע"י 

 לפינוי. ים משמעותיים יש לצרף חובש מלווהתסמיניג במידה והמטופל מצרק  .2

 

 :יםעם מטופל יםמגע

גיע הצוות נה יחשוד לקורוהבמידה והמטופל עונה להגדרת מקרה  .1

 .לזירה כשהוא ממוגן

יגיע  בבידוד, ים/בבית נמצא מי מהשוהיםאו במידה והמטופל  .2

.  הצוות לזירה כשהוא ממוגן

בקהילה שלא  ריאותסובל מדלקת במידה וצוות הוזנק למטופל ה .3

 סיעודי לאחר אירוע של אספירציהלא  –על רקע ברור )קרי 

יגיע הצוות לזירה  – אפידמיולוגיגם בהיעדר קריטריון , (וכדו'

 .כשהוא ממוגן

 בה לזירההגיע לא קיבל מידע מקדים ו האמבולנס צוותו מידהב .4

שוהה בבית בו  או/עונה להגדרת מקרה חשוד ו נמצא מטופל אשר

 מתקיים בידוד, יצא הצוות מהזירה יתמגן וישוב אליה.

ו מ יעשה רק לאחר שהונחה חשוד ע עם מטופלגמ .5 סיכה על פני

 כירורגית. 

 בין מטופל אחד למשנהו, חלה חובה על החלפת סדין ח"פ. .6

י  יש פינויבתום כל  .7 י, וחיטו שבאו במגע  וציוד משטחיםללבצע ניקו

 באמצעות מטליות אלכוהול.המטופל  עם

אך לא עונה להגדרת מקרה חשוד )מטופל של  פינויכל  בתום .8

 -יטוי של הסביבה בה שהה המטופל וח יש לבצע ניקוימאומת( 

תרסיס כלור  באמצעות תאיםשטחים, מיטה, ספסל, ארונות ומ

 טבלית בחצי ליטר מים.  ppm  =1 1000בריכוז 

, לאחר כל עם סבון יש להקפיד הקפדה יתרה על שטיפת ידיים .9

 .ניותש 40-60ה במשך פעול
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