
 אגף רפואה 

 

 הפעלת אמבולנס עם הפרדת חללים באמצעות מחיצת בידודעקרונות 

 רקע:

  ,נגיף הקורונה נדרשים צוותי מד"א למגוון משימות הדורשות בעקבות התפשטות 

 חולים קורונה.ה מטופלים  של שינוע

  על מנת להגביר את בטיחות הנוהג באמבולנס ולצמצם למינימום האפשרי את

שוהה המטופל, בין חלל תא הנהג והחלל האחורי בו  האפשרות של העברה טיפתית

גורמי מקצוע נוספים בעולם, הותקנה מחיצה היוצרת מחיצה  ובהאם להמלצת 

 אוטמת בין החללים. 

 

 מטרת ההנחיה:

 מתן הנחיות מקצועיות לפינוי מטופל באמבולנס עם הפרדת חללים 

 

 העבודה: עקרונות

  השימוש באמבולנס עם הפרדת חללים ייעשה להעברת מטופלים באופן אלקטיבי

 ולא כחלק ממשימות השגרה. 

  בהתאם על ידי איש צוות אחד משכך, הרוב המכריע של המשימות מבוצעות

לעיתים, ובהתאם הנדרש.  למינימום להנחיות המורות על צמצום אנשי הצוות

 למצבו הרפואי של המטופל, נדרשים למשימה שני אנשי צוות. 
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 ם הפרדת חללים הינן:המשימות המיועדות לשימוש באמבולנס ע 

o  העברת מטופל חולה קורונה מביתו אל בית החולים 

o העברת מטופל חולה קורונה מביתו אל מתקן אשפוז 

o העברת מטופל חולה קורונה מבית החולים אל מתקן אשפוז 

o העברת מטופל חולה קורונה ממתקן אשפוז אל בית החולים 

ת ואינן חלק מקריאות השגרה המתקבלות כאמור, כל הנ"ל הינן משימות מתוכננו

 במוקד המבצעי במד"א. 

 

 הנחיות עבודה כלליות להעברת המטופלים בכלל המצבים האפשריים:

 טרם שיבוץ אמבולנס עם הפרדת חללים למשימה:

 מוקד מבצעי:

 ייצור עם קבלת המשימה ו טרם שיגור אמבולנס עם הפרדת חללים למשימה, 

ויברר את יכולתו להתנייד באופן עצמאי אל המוקד קשר  עם המטופל 

  האמבולנס. 

  נייד, ינחה אותו המוקד להמתין לשיחה נוספת בה יתבקש ככל שהמטופל 

להגיע בכוחות עצמו אל האמבולנס כאשר הוא עוטה כפפות ומסיכה כירורגית 

 על פניו. 
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 וות האמבולנס:צ

זוגות כפפות,  2ן מלא )סרבל, ואיש הצוות יהיה ממוגן בכל האמצעים הנדרשים ובמיג

והוא יידרש , משקף מגן(N95/FFP3מסכת   למגע עם המטופל3 במידה 

 יוודא הנהג כי המחיצה בין החללים ס  גורה ואטומה. טרם הנסיעה, 

 יוודא הנהג כי מערכת האינטרקום פועלת תחילת  טרם ויבצע  הנסיעה, 

 שורת בין חללי הרכב.בדיקת תק

 ערכת המיגון הנגיפית תוצב בחלל תא הנהג בין הכסאות 

  הנוהג באמבולנס יהיה ממוגן באמצעות מסכתN95/FFP3  .וכפפות 

  סגורים!חלונות תא הנהג יהיו 

 .חלונות התא האחורי בו נמצא המטופל יהיו פתוחים 

 יש להפעיל את המיזוג בתא הנהג על מצב הכנסת אויר מבחוץ 

 

 המטופל: הגעה אל

  .ויחנה את האמבולנס קרוב ככל הניתן  איש הצוות יגיע אל הכתובת הייעודית 

 אשר ינחה אותו  יבקש איש הצוות מהמוקד ליצור קשר עם המטופל עם הגעתו

 להגיע אל האמבולנס כאשר הוא עוטה כפפות ומסיכה כירורגית. 

  זוגות כפפות ומסיכת  2עות איש הצוות יתמגן באמצN95/FFP3 
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  איש הצוות יפתח את דלתות האמבולנס וימתין להגעת המטופל תוך הקפדה על

 מטרים ממנו כל העת.  2שמירת מרחק של 

  ייעודי או איש הצוות ינחה את המטופל בעלייתו אל האמבולנס לישיבה במקום 

ינתנו הנחיות ברשכיבה על אלונ ורות קת האמבולנס וזאת בהתאם למצבו הרפואי. 

 לאופן חגירת חגורת הבטיחות. 

 תות האמבולנס טרם הנסיעהאיש הצוות יסגור את דל. 

 הכפפות החיצוניות זוג איש הצוות יבצע הגיינת ידיים באמצעות ספטול על 

 וימתין לייבוש חומר החיטוי. 

 וישליכן אל  טרם עלייתו אל מושב הנהג, יסיר את הכפפות החיצוניות כפי שנדרש

  פח אשפה.

  ישמור איש הצוות על קשר קולי באמצעות מערכת האינטרקום עם , במהלך הפינוי

 המטופל.
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 הגעה אל יעד הפינוי:

 יפתח את דלתות צוות זוג כפפות נוסף, עם ההגעה אל יעד הפינוי, יעטה איש ה

 ויתרחק מרחק של שני מטרים.  התא האחורי

  .  ינחה את המטופל לירידה בטוחה מהאבולנס וצעידה אל יעד הפינוי

 סיום המשימה:

לאחר העברת המטופל לא יעד המטופל יכין איש הצוות את האמבולנס אל המשימה 

 הבאה:

  העברת מטופל מאומת נוסף: חיטוי ידיות הרכב וסביבת תא הנהג באמצעות

 .מגבוני אלכוהול

  ייעודית מסוג steramisסיום פעילות: חיטוי הרכב באמצעות מערכת חיטוי  t   או

 ע"פ הנוהל. 5000ppmבאמצעות התזת כלור בריכוז 

 הנחיות נוספות:

 ופינוי באמ עות שני אנשי צבמקרים בהם מצבו הרפואי של המטופל דורש השגחה 

 צוות, איש הצוות היושב בתא האחורי עם המטופל יהיה ממוגן באופן מלא!

 החמרה רפואית במהלך הפינוי, יתמגן איש הצוות באופן מלא  בכל מקרה בו חלה

 ויבדוק את המטופל. 
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