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  *נגיף הזיקהלהעברה מקומית של אזורים ומדינות עם סיכון  :1טבלה 

 30.11..113 -דכן למעו

 מדינה אזור

 **אקוודור דרום אמריקה

 **ארגנטינה דרום אמריקה

 **בוליביה דרום אמריקה

 **ברזיל דרום אמריקה

 ** (Guyana)גויאנה  דרום אמריקה

 **גיאנה הצרפתית דרום אמריקה

 **וונצואלה אמריקהדרום 

 **סורינאם דרום אמריקה

 **פרגואי דרום אמריקה

 **פרו דרום אמריקה

 **קולומביה דרום אמריקה
 **איי הבתולה של ארה"ב מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 (British Virgin Islands)איי הבתולה הבריטיים  מרכז אמריקה והאיים הקריביים

** 
 ** (Turks & Caicos Islands)איי טרקס וקייקוס  הקריבייםמרכז אמריקה והאיים 

 **סלבדור-אל מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **אנגווילה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 ** (Antigua & Barbuda)אנטיגואה וברבודה  מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **ארובה מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 **בונר והאיים הקריבייםמרכז אמריקה 
 **בליז מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **ברבדוס מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **ג'מייקה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **גואטמלה מרכז אמריקה והאיים הקריביים

מרכז אמריקה והאיים 
 הקריביים

 **גרנדה

 **דומיניקה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **האיטי מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **הונדורס מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **הרפובליקה הדומיניקנית מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **טרינידד / טובגו מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **מונטסראט מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **ניקרגואה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 & Sint Eustatius)סינט אוסטטיוס וסאבה  מרכז אמריקה והאיים הקריביים

Saba) ** 
 סינט מארטן מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **סנט לוציה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **מרטין-סנט מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **סנט וינסנט / גרנדין מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 ** (Saint Kitts and Nevis)סנט קיטס ונוויס מרכז אמריקה והאיים 
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 מדינה אזור

 )המשך( הקריביים
 **ריקו-פוארטו )המשך( מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **פנמה )המשך( מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **קובה )המשך( מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **ריקה-קוסטה )המשך( מרכז אמריקה והאיים הקריביים
 **קוראסאו )המשך( מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 **ארה"ב )טקסס(  צפון אמריקה

 **מקסיקו צפון אמריקה

 וגנדה**א אפריקה

 אנגולה** אפריקה

 אקווטוריאל גינאה אפריקה

 בורונדי** אפריקה

 בורקינה פאסו** אפריקה

 בנין אפריקה

 גאנה אפריקה

 **גבון אפריקה

 גוינאה אפריקה

 גמביה אפריקה

 ג'נאה ביסו** אפריקה

 דרום סודן אפריקה

 טוגו אפריקה

 טנזניה אפריקה

 ליבריה אפריקה

 מאלי אפריקה

 ניגר אפריקה

 ניגריה ** אפריקה

 סודן אפריקה

 סיארה לאון אפריקה

 סנגאל קייפ ** אפריקה

 צ'אד אפריקה

 קונגו אפריקה

 קוט דלויאור אפריקה

 קייפ ורדה** אפריקה

 קמרון** אפריקה

 קניה אפריקה

 רואנדה אפריקה

 רפובליקה דמוקרטית קונגו אפריקה

 רפובליקה מרכז אפריקה** אפריקה

 **איים מלדיביים אסיה

 **אינדונזיה אסיה

 **בנגלדש אסיה

 בורמה אסיה

 **הודו אסיה

 וייטנאם** אסיה

 )מזרח טימור( טימור לסטה אסיה )המשך(

 לאוס** אסיה
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 מדינה אזור

 **מלזיה אסיה

 **סינגפור אסיה

 פאקיסטן אסיה

 **פיליפינים אסיה

 **קמבודיה אסיה

 **תאילנד אסיה

 איי סלומון** מערב האוקיינוס השקט

 **טונגה מערב האוקיינוס השקט

 **סמואה מערב האוקיינוס השקט

 **פיג'י מערב האוקיינוס השקט

 **פפואה ניו גינאה השקט מערב האוקיינוס

 
מטרים0 בשל תנאים סביבתיים.  20000* יתושים המעבירים את נגיף הזיקה חיים בדרך כלל מתחת לגובה של 

  .מטיילים שתכנית הנסיעה שלהם מוגבלת לאזורים הנמצאים מעל גובה זה נמצאים בסיכון מינימלי להיחשף למחלה

 

 ידועה  של מחלת נגיף הזיקה ע"י יתושים** אזורים ומדינות עם העברה מקומית 
 

 

יוצאים לחו"ל3 לשיש להתייעץ לפני הנסיעה עם צוות המרפאה  בכל מקרה

mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il


 

 אגף לאפידמיולוגיה
 משרד הבריאות

Division of Epidemiology 
Ministry of Health 

 ירושלים  1176ת.ד.
epidemdiv@moh.health.gov.il 

 02-5655950 פקס:  02-5080522 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem  
epidemdiv@moh.health.gov.il 
Tel: 972-2-5080522 Fax: 972-2-5655950 

 

  30.11..113-מעודכן ל –מדינות בהן העברת הזיקה הופסקה : 0טבלה 

 

 

 

 תאריך הפסקת העברה מדינה אזור

 מערב האוקיינוס השקט

 

 13/4/2017 סמואה

 23/11/2017 (Palauפאלאו ) מערב האוקיינוס השקט

 09/01/2018 איי מרשל מערב האוקיינוס השקט

 23/11/2017 מיקרונזיה מערב האוקיינוס השקט

 10/3/2017 איי קוק מערב האוקיינוס השקט

 10/3/2017 פולינזיה הצרפתית מערב האוקיינוס השקט

 10/3/2017 קלדוניה החדשה מערב האוקיינוס השקט

 10/3/2017 (Vanuatuואנואטו ) השקטמערב האוקיינוס 

 29/6/2017 גוודאלופ מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 10/3/2017 צ'ילה מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 24/5/2017 סיינט ברתלמיי מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 29/6/2017 מרטיניק מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 20/7/2017 איי קיימן מרכז אמריקה והאיים הקריביים

 02/02/2018 איי בהאמה מרכז אמריקה והאיים הקריביים
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