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140698720  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 -מס' תיק                   
 
 
 הנחיות לקיום כנסים בהתמודדות עם נגיף קורונה החדש הנדון: 

              

 
 

 רקע כללי  .א

ארגון הבריאות העולמי )אב"ע( על התפרצות נגיף קורונה החדש כאירוע חירום הכריז  30.1.20-ב

 PHEIC- Public Health Event of International) בבריאות הציבור בעל השלכות בינלאומיות

Concern .)לכלל , אך ישנה התפשטות של המחלה היבשתיתלעכשיו, המחלה נפוצה ביותר בסין  נכון

מוקדי ההתפרצות, ישנה העברה מקומית משמעותית של המחלה, כגון: ספינת היבשות בעולם. בחלק מ

"יהלום הנסיכה" שעגנה בחופי יפן, ובנוסף באיטליה, דרום קוריאה, סינגפור וחצי האי ערב. נתונים 

 באתר ארגון הבריאות העולמי.רשמיים המתעדכנים מעת לעת ניתן למצוא 

משרד הבריאות פועל במגוון דרכים בניסיון למנוע את הגעת הנגיף לישראל ואת התפשטותו, וזאת 

 נוכח הסכנה לבריאות הציבור. 

שימה בעת העברה של הנגיף מאדם לאדם, ככל הנראה בחשיפה להפרשות מדרכי הנ וישנה מאחר

 יכולים התקהלות של מצביםאך גם מאנשים עם תסמינים קלים או ללא תסמינים, עיטוש או שיעול, 

כמו כן, במצבים של התקהלות ייתכן מגע עם אנשים מאזורים בהם . להדבקה הסיכון את להגביר

 קיימת העברה משמעותית של המחלה. 

, בהםמשתתפים לו ות ואירועים אחרים,, התכנסויכנסיםארגני בהתאם לכך, מצורפות הנחיות למ

 .משרד הבריאות אתריש לעקוב אחר העדכונים בהנחיות בבעת הזו.  להתנהל כיצד

 

 לאומיים המתקיימים בחו"ל:-בין לכנסים הנחיות .ב

בחו"ל, ללא תלות בכמות  לאומיים-בין בכנסיםלהימנע מהשתתפות  ממליץ לעת הזו, משרד הבריאות

משתתפים -לאומיים רבי-הנחיה זו תקפה גם לאירועים ביןהמשתתפים ובמדינות שמהן הם מגיעים. 

, אירועי הלרגל במכה, הקרנבל בריו דה ז'נרו, פסטיבל המסכות בוונצי הבחו"ל, למשל: אירועי העליי

 ספורט גדולים וכד'.

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?d
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 לאומיים בישראל:-בין לכנסים הנחיות .ג

. הדחייה חדשה להודעה עד זאת, בישראללהתקיים  האמורים לאומיים-בין כנסים קיום לדחותמומלץ 

 .מגיעים הם שמהןהינה ללא תלות בכמות המשתתפים והמדינות 

 

 הנחיות למארגני כנסים בישראל המיועדים לישראלים בלבד .ד

חיצת ידיים מצוידות בסבון, בנוסף יש להקים בשטח הכנס יש להקפיד על נגישות לעמדות לר .1

אתנול  70%חיטוי ידיים. חומר החיטוי צריך להיות על בסיס אלכוהול )בריכוז של לעמדות 

 לפחות(. 

 יש לספק ממחטות נייר, לצורך קינוח האף, שיוצבו במקומות נגישים למשתתפים. .2

יש לתכנן את המרחב בו יתקיים האירוע בכדי למנוע היווצרות תורים ועומסים בנקודות לחלוקת  .3

אוכל, שירותים, שערי הכניסה והיציאה וכד'. יש להוסיף נקודות שירות נוספות אם ניתן, או 

 זמנים כך שהעומסים במוקדים שונים יופחתו. הלתכנן את לוחות 

ותפות למשתתפים או הצבת אביזרים/כלים שונים בתחנות מחשוב מש יש להימנע משימוש .4

 לשימוש משותף.

, יש לכך באוויר הפתוח בחללים סגורים, יש להקפיד על אוורור. אם ניתן לקיים את האירוע .5

 עדיפות.

 יש להגביר את תדירות הניקיון באזורים משותפים כגון חדר אוכל, שירותים ודלפקי רישום. .6

 sodium hypochlorite 0.1%מלבין המכיל ריכוז של לפחות  ניקוי המשטחים יתבצע בעזרת חומר .7

 אתנול 70%חומרי חיטוי מבוססי אלכוהול )ריכוז או  למשל "אקונומיקה" כלורי(,-)נתרן תת

 (. לפחות

יש לאסוף פרטי התקשרות מכל משתתפי הכנס. הפרטים הנדרשים: שם, תאריכי  ,הרישום בעת .8

כתובת מגורים. אם ניתן לאסוף את פרטי ורוני השתתפות בכנס, טלפון נייד, דואר אלקט

ההתקשרות בעזרת שאלון שיענה בטלפונים/מחשבים הניידים האישיים של המשתתפים, יש לכך 

 עדיפות.

סעיף ה', יש לתדרך את צוות העובדים בנוגע למניעה והקפדה על היגיינה אישית כמתואר ב .9

 "מסרים למשתתפים להורדת הסיכון להעברת הנגיף".
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גישה למשל וליצור אמצעים המאפשרים הפחתה בצפיפות המשתתפים באירוע ,  להיערךלץ מומ .10

 .להשתתפות מקוונת בחיבור מרחוק

 

 הנגיף תלהורדת הסיכון להעבר למשתתפיםמסרים   .ה

 חום או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר .מ לסובליםמהגעה לכנס  להימנע יש .1

עם סבון או חיטוי ידיים בעמדות ייעודיות לעיתים תכופות, ביחוד     יש להקפיד על נטילת ידיים .2

 ואחרי ביקור בשירותים או לפני מגע באוכל. לפני

 יש להימנע ממגע בעיניים באף ובפה עם ידיים שלא נשטפו/ חוטאו.  .3

 מלחיצת ידיים. להימנעיש  .4

כלים שונים לשימוש יש להימנע משימוש בתחנות מחשוב משותפות למשתתפים או מגע באביזרים/ .5

 משותף. אם בכל זאת נוצר מגע, יש לשטוף ידיים עם סבון/ חומר חיטוי על בסיס אלכוהול.

 

 יש להקפיד על הנחיות אלה במיוחד בקרב צוותים רפואיים. .ו

 

 משרד הבריאות אתרלנוספות בנושא נגיף הקורונה, ניתן לפנות  לשאלות

 

 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx?d

