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 63591014סימוכין: 

 נגיף ידי על הנגרמת התפרצות המחלה האחרונים של ארגון הבריאות העולמי על  הדיווחים לאור

 , הגדרת המקרה וההנחיותהתחלואה כולל מאפייניהעדכון  להלן במערב אפריקה, מובא האבולה

 ., לרבות נהלי מעבדהבישראל אפשריים תחלואה מקרי של יהולונ לאבחון

להגדרת  העונים מקרים המבדלת באבחנה בחשבון ולהביא אפשרית לתחלואה ערנות להגביר מומלץ

 .המקרה

 

 ומיקרוביולוגי אפידמיולוגי רקע

 .1976אובחנה לראשונה באפריקה בשנת ו Filoviridaeידי נגיף השייך למשפחת -המחלה נגרמת על

 

 סימנים קליניים:

מחלת חום עם חולשה קשה, כאבי שרירים, כאבי ראש, כאב גרון, כאב בטן, שלשול והקאה. בחלק 

 מערכתי.-מהחולים מתפתחים דימומים פנימיים וחיצוניים, פגיעה כלייתית, כבדית, נוירולוגית וכשל רב

 מהמקרים. 40-90%שיעור הקטלניות: 

 

 ימים. 8-10כלל יום, בדרך  2-21: תקופת הדגירה

 

 :דרכי העברה

המחלה מועברת לאחר מגע ישיר עם חולים )או מתים( לרבות הפרשות ונוזלי גוף )במיוחד בבתי חולים 

גם לאחר ( או לאחר מגע עם הפרשות של בעלי חיים מתים או חיים. יםלאחר שימוש במחטים מזוהמ גוןכ

י הגוף במשך עד חודשיים. לכן יש הבראה ממחלת האבולה, אדם עשוי להפריש את הנגיף בנוזל

 חס לחולה כזה כמדבק בכל התקופה הזו. ילהתי
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בגיניאה  2013ת הנוכחית של מחלת נגיף האבולה החלה בחודש דצמבר : ההתפרצוהמצב הנוכחי

לאונה השכנות.  -שבמערב אפריקה ולאחר מכן התפשטה במהירות גבוהה יחסית לליבריה ולסיירה

לאחרונה אובחנו מקרים בודדים גם בניגריה. בשבועות האחרונים תוארו מספר מקרים חשודים 

. המקרה בניגריה גרם גם להדבקה של אנשי חולה נפטר()שם ה בארה"ב וערב הסעודית מיובאים

 צוות רפואי מקומיים.

 מבחינת היקף ומשך. ,ה אי פעםידועיש לציין, כי ההתפרצות הינה הקשה ביותר ש

 

 ( של חולים: clustersראוי לציין כי דווח על אשכולות )

ומים ובידוד המיוחסים לפגמים וחוסר הקפדה על אמצעי מניעת זיה –במוסדות רפואיים  -

 מתאימים.

מנהגים דתיים במהלך לוויות הכרוכים במגע אינטנסיבי עם גופות בשל  –בקהילה  -

 הנפטרים, הפרשותיהם וחפציהם. 

 

מדובר בתרחיש אפידמיולוגי דינמי ועל כן משרד הבריאות עוקב אחר הנתונים  -יש להדגיש 

רבות ארגון הבריאות העולמי, המתפרסמים בעולם ונמצא בקשר עם כלל הגורמים הרלבנטיים, ל

 המרכזים לבקרת מחלות בארצות הברית ובאירופה.

 

 היסטוריה:

. לאחר מכן היו בקונגו, ליד נהר האבולה בהתפרצות שארעה 1976-המחלה התגלתה לראשונה ב

 גבון(.והתפרצויות נוספות באופן ספוראדי באפריקה )כגון בזאיר 

( אשר Zaire ebolavirus speciesלנגיף האבולה ) 97%בניתוח גנטי של הנגיף יש התאמה של 

 דווח בפעם האחרונה בגבון וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

 

 לאור העלייה החדה בתחלואה שדווחה לאחרונה להלן מספר המלצות מעשיות ליוצאים לחו"ל:

 

 מומלץ להימנע ככל האפשר מנסיעה למדינות בהן המחלה מתפשטת: 

  .ירה לאונהגיניאה, ליבריה וסי

 עם וממגע חולים בבית לטיפול מהגעה, שניתן ככל להימנע מומלץלנוסעים ללאגוס, ניגריה, 

 .והפרשותיהם דמם, חולים

 

 (גיניאה, ליבריה וסיירה לאונה)אם בכל זאת נוסעים למדינות בהן המחלה מתפשטת 

 מנע ממגע עם חולים, הפרשותיהם וחפציהם.  ייש לה .א

 אישיתיש להקפיד על הגיינה  .ב

 .נא מנע ממגע עם בעלי חיים והפרשותיהם, פגרים, ואכילת בשרילהיש  .ג
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מומלץ להימנע מקבלת שירות מנע מביקור במוסדות בריאות. יבמידת האפשר רצוי לה .ד

 בבתי חולים מקומיים במדינות אלו, אלא אם מדובר בבעיה רפואית דחופה.

 

  :לאחר החזרה לישראל

ימים לאחר החזרה לישראל ממדינות אנדמיות  21מעלות תוך  38אם מופיעה מחלת חום מעל 

( יש לפנות באופן מיידי לחדר מיון בבית חולים ולאגוס בניגריה סיירה לאונה ,גיניאה, ליבריה)

לפנות בתקופה זו בשל מחלת חום  ישולהודיע כי הופיע חום לאחר שהות במדינה נגועה באבולה. 

מיד בכניסה לבית החולים על נסיבות המקרה כדי לקבל  מיון. יש להודיערק ללטיפול רפואי 

 הנחיות מיגון מתאימות.  

 

 מוסדות רפואייםל הנחיות

  כללי .1

יש להגביר מודעות למניעה ובקרת זיהומים כדי לזהות מוקדם מקרים חשודים, ולמנוע  .1.1

התפשטות אפשרית של הנגיף. יש לשים לב שלא תמיד ניתן לזהות חולים מוקדם כי 

ם יכולים להיות קלים ולא ספציפיים. מסיבה זו, חשוב להקפיד על אמצעי התסמיני

( בכלל החולים ובכל עת ללא 10/2010זהירות שגרתיים )כמפורט בחוזר מנהל רפואה 

 תלות באבחנה. אמצעים אלו יעילים מאד בהגנה על הצוות המטפל גם מפני אבולה.

אפשרות של אבולה והגדרת  זיהוי מקרה חשוד: התראה למיונים ולכלל הצוות לגבי .1.1

 המקרה כמפורט מטה.

כאשר עולה חשד לאבולה יש לנקוט באמצעי זהירות מוגברים על מנת למנוע העברת  .1.1

הנגיף לצוות המטפל ולאחרים.  אמצעי הזהירות מינימליים כוללים בידוד טיפתי ומגע 

שור במחלה ובידוד אוויר בפעילויות יוצרות תרסיס )אירוסול(.  בשל הסיכון הגבוה הק

זו, בחרנו להחמיר ולהורות על בידוד אויר ומגע בכלל המקרים החשודים על מנת למנוע 

 טעות. 

כל מוסד יפרסם עדכון התראות לחדרי המיון השונים, ולכלל הצוות הרפואי ע"פ עדכוני  .1.1

 משרד הבריאות בנושא.  

 

 איתור מטופל העונה להגדרת מקרה  .2

 טלפונית למיון:   פניה .1.1

 המטלפן חולה כל. לאבולה חשד בנושא לפניות שיענה רופא ימונה משמרת בכל .1.1.1

 יונחה נגועה במדינה האחרונים הימים 21-ב ביקר ואשר חום מחלת על ומודיע

 .במיון לבדיקה להגיע

)כולל כיסוי פנים,  לסובבים הסכנה מזעור תוך למיון להגיע כיצד תכלול ההנחיה .1.1.1

איש צוות ממוגן קודם לכניסה  (, פגישתמנעות משימוש בתחבורה ציבוריתיה

 ישירות לאזור מבודד במיון שיוגדר מראש. למיון, והגעה
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 :  הגעת חולה ללא הודעה מראש .1.1

ששהו את המטופלים ים המנח יםשלט וצבויאיתור ראשוני בדלפק הקבלה למיון:  .1.1.1

לפקידת  מיידיתלדווח הימים האחרונים ועם מחלת חום  21-במדינה נגועה ב

 .באבולה נגוע מאזור עתםהג על הקבלה

הפונה לחבוש מסיכה כירורגית מיידית את תנחה  :פקידת הקבלה .1.1.1.1

באזור מרוחק מאחרים. במידה ולמטופל יש מלווים יתמגנו  להמתיןו

 יש להחזיק מספר מסיכות בעמדת הקבלה לצורך זה. .N-95מסיכת ב

משרד הקבלה ידווח מיידית על האירוע לצוות הרפואי במיון שיצא  .1.1.1.1

חלוק וכפפות אל המטופל בכדי מגן פנים/עיניים, , N-95ן במסכה ממוג

 ., ולהחליט האם נדרש בידודלבצע תשאול קצר

איתור של חולה המטופל כבר במיון או בבית החולים: החולה יחבוש מיידית  .1.1.1

, הצוות יתמגן כנדרש, ויעבירו מידית מסיכה כירורגית )אם מצבו הרפואי מאפשר(

 לחדר בידוד מתאים.

 

 יהול מקרה חשוד נ .3

יש להגביל למינימום הנדרש את מספר אנשי הצוות המטפלים בחולה. על הרופא המטפל 

"חשוד לאבולה". במידה וחשוד ינקטו   טופל עונה להגדרת המקרהלהחליט במהירות אם המ

 הפעולות הבאות:

. הצוות יתמגן רופא והאחות האחראיים ימנו צוות מטפל ורק הוא ייטפל במטופלה .1.1

או משקפי  , כובע, כפפות, ערדליים ומגן פניםסרבל  חד פעמי, N-95פן מלא )מסיכה באו

.  בעת ביצוע פעולות עם סיכון מוגבר לחשיפה להפרשות ודם, כולל שימוש במחטים, (מגן

יש להשתמש בשתי זוגות  –טיפול בדימום, בהקאה, בהחלפת מצעים שזוהמו וכיוב' 

 (.1בנספח עי מיגון מופיעים הוראות לבישה והסרה של אמצ כפפות.

רצוי להשתמש המטופל יועבר לחדר בודד עם לחץ שלילי בתנאי בידוד מגע + אוויר.  .1.1

בחדר עם מבואה, ובמקרה שאין חדר כזה יש ליצור מבואה פונקציונלית להסרת הלבוש.  

על חדר הבידוד להימצא בהשגחה מלאה על מנת לפקח על כניסה ויציאה מהחדר, רק 

כל אדם הבא במגע ישיר או לא ישיר עם המטופל ויפתח טופס מגעים חיות. בהתאם להנ

וטופס חקירה אפידמיולוגית  2נספח טופס מגעים, יירשם בסמוך לכניסה לחדר )ראה 

 (. 3נפסח 

 בתנאים רק ביקורים ולהתיר, החולה עם במגע שיהיו המבקרים מספר את להגביל יש .1.1

 רישום תבצע זיהומים למניעת היחידה .הצוות אנשי כמו יתמגנו מבקרים. בטוחים

 העובדים כלל את להנחות יש. החולה עם במגע שבא ומבקר צוות איש כל אחר ומעקב

 .מחלה סימן כל על מידית לדווח עם החולה במגעהבאים  והמבקרים

 החולה יטופל עד כמה שניתן רק בחדר הבידוד. .1.1
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עם מומחה למחלות זיהומיות ץ לאחר השלמת צעדים אלו, בכל מקרה חשוד יש להתייע .1.3

במקרה של ספק, יש במטרה לקבוע אם המטופל עומד בהגדרת המקרה העדכנית. 

 יידית לגבי הקביעה עם  רופא מחוז של משרד הבריאות.להתייעץ מ

שמוצו כל אמצעי מניעת הזיהומים הנדרשים, יש לחתור לאבחנה וטיפול במחלות  לאחר .1.3

יש להתייחס במיוחד למחלות מסוכנות או נוספות באבחנה המבדלת של החולה. 

, מלריהשכיחות במטיילים חוזרים מאפריקה שהתבטאותן יכולה להיות דומה, כולל: 

 לפטוספירוזיס, דיזנטריה, A, הפטיטיס ריקציאלי, זיהום טייפואיד, מנינגוקוקליזיהום 

 להלאבוועוד. את הבירור המעבדתי יש לבצע בזהירות תוך יידוע המעבדה על החשד 

 )ראה הנחייה בהמשך המסמך(.

תועבר הודעה מיידית  לדעת כונן מחלות זיהומיות המטופל עומד בהגדרות המקרהבאם  .1.3

לרופא/ה המחוז/ית של משרד הבריאות, הנהלת בית החולים, והמערך למניעת זיהומים 

  במוסד.

 נטילת דגימות קליניות לאבחנה של זיהום באבולה )ראה הנחייה בהמשך המסמך(. .1.3

 .משלוח בדיקות מחשודהמעיט בש לי

בימים הראשונים למחלה, תתכן בדיקה שלילית. לכן, אם נשאר חשד קליני גבוה  3.8.1

 למחלת האבולה על אף בדיקה שלילית, יש לחזור על הבדיקה כעבור שלושה ימים.

נגיף פעיל עלול להימצא גם בדם או נוזל גוף אחר שנשלח לבדיקה שאינה למטרת  3.8.2

, חיוני להתיחס גם לבדיקות אלו לכן הנגיף )כגון ספירת דם, חלבון בשתן וכ"ו(. זיהוי

 ., ולהודיע למעבדה מראש על העברת בדיקות מסוג זהדגימות בסיכון גבוה כאל 

 ידנית בהעברה רק אלא, ומטיתיאבמערכת פנמחשוד  כלשהן אסור לשלוח בדיקות 3.8.3

 . ממוגן צוות איש"י ע

הינו תומך בלבד בהעדר טיפול תרופתי או חיסון  באבולהיהום בחולה עם ז הטיפול .1.3

 מוכחים בשלב זה.

יתבצע על פי  חדר בו שהה חשוד, או ציוד שהיה במגע עם החשוד או הפרשותיו ניקיון .1.13

 "נוהל מחלה מדבקת נשימתית חריגה".

 בשלב)כפפות  בטיחותי באופן יוסר המיגון ציוד כל בחולה הטיפול סיום לאחר .1.13.1

 .ידיו את העובד יחטא ,מכן ולאחר( הפנים עם ישיר מגע ללא סרהה, ראשון

כפסולת ביולוגית מזוהמת.  המערך למניעת  –והכביסה  מזוהמת הפסולת פינוי .1.13.1

 זיהומים יוודא כי מתבצע באופן בטיחותי.

סביבתי חשוב למניעת העברת המחלה. צוות ניקוי, ממוגן בהתאם  ניקיון .1.13.1

 .סביבתי יוחיטו ניקוי יבצע להנחיות מעלה

 ניהול אירוע חשיפה לדם / נוזלי גוף של איש צוות מטפל.  .1.11

במקרה של קרע בכפפה או דקירה דרך הכפפה, איש הצוות יסיר את  .1.11.1

הכפפות, יחטא את הידיים ואת נקודת החשיפה בתמיסת ספטול או 

תמיסת אלכוהול אקוויולנטית, ישים כפפות חדשות ואז יצא בצורה 

 מסודרת.
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יש לצאת מהחדר באופן מסודר,  –עיניים, פה או אף במקרה של נתז ל .1.11.1

  ורק לאחר מכן לשטוף את מקום המגע.

 
 :הנחיות לצוות המטפל בחשוד

 
החולה יטופל ע"י אחות ורופא  -יש למזער את מספר אנשי הצוות המטפלים בחולה  .א

 קבועים ככל שניתן. 

ן פנים )או ומג 95Nהצוות ממוגן  בסרבל )לא חדיר לנוזלים(, ערדליים מסכת  .ב

 משקפי מגן(, כפפות. 

 יש לעטות כפפות כפולות לפני מגע עם דם, הפרשות או חפצים חדים. .ג

לא יעשה שימוש בציוד "אישי" של הצוות המטפל כולל סטטוסקופ, עט, או טלפון  .ד

  סלולרי.  חדר הבידוד יצויד במד ל"ד אישי, מד חום, סטטוסקופ לכל חולה.

 טיפול בסביבה הכולל:בתוך חדר הבידוד יוצב ציוד ל .ה

 פח לפסולת חדה (1

 פח לפסולת זיהומית (2

 גדולות וקטנות. Biohazardשקיות  (3

 אוגר כביסה סגור (4

 אלכוהול (5

 כפפות (6

 .PPM 1000בריכוז    NaDCC תמיסת (7

 לטיפול בשפך NaDCCבגרגרי   (8

 ציוד לניקוי כולל מטליות חד פעמיות, דליים ומגב. (9

      ציוד לשימוש הצוות הכולל לפחות: .ו

 וסקופסטט (1

 מד לחץ דם (2

 מד חום (3

 לחיטוי וספוגיות למבחנות וציוד ללקיחת בדיקות דם כולל אלכוהו (4

 טפסים להזמנת בדיקות שונות. (5

 כלי כתיבה. (6

 בכניסה לכל חדר בידוד, יוצב ציוד למניעת זיהומים צולבים הכולל: .ז

 סרבל חד פעמי (1

 ערדליים, כובע, מגן פנים (2

 N95מסכות  (3

 אלכוהול (4

 כפפות (5

 גדולות וקטנות. Biohazardשקיות  (6

 פח לפסולת זיהומית (7
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 . ו בשקיות ניילון, תסומן בבירור ותפונה מהמחלקה בצורה ממוגנתזהפסולת והכביסה, יאר

. לאחר הפשטה, יש להשליך את כל הפריטים למיכל חד פעמיציוד המיגון האישי הינו  .א

 ביוהאזרד )שקית כתומה כפולה(, ולוודא פינוי על פי הסטנדרט המקובל.

 ביסה או פסולת תיאסף אך ורק בשקיות ופחי מחטים סגורים ומסומנים היטב.כ .ב

 כביסה תרוכז בחדר נפרד באזור המכבסות. החדר ישולט ויינעל. .ג

 פסולת מזוהמת תרוכז במכולה נפרדת. .ד

 

: יש להקפיד על רחיצת ידיים לאחר כל מגע במשטח, חפץ או דגימה במעבדהחיטוי 

היטב בספטל סקראב. משטחי עבודה )כולל מנדף ביולוגי(  ביולוגית. את הידיים יש לרחוץ

. חפצים 1%וחפצים שלא ניזוקים מאקונומיקה יש לחטא בתמיסת אקונומיקה של 

)למשל אלכוהול/כלורוהקסידין(.  70%אחרים יש להשרות או לנקות בתמיסת אלכוהול 

 דקות. 10למשך  70%משקפי מגן יש להשרות באלכוהול 

 

 

  מקרה הגדרת .4

 

 :באבולהחשוד לזיהום  רהמק

 מעלות. 38.0חום מעל  .1

 וגם 

הימים  21 -( בולאגוס בניגריה* שהות במדינה אנדמית )גינאה, סיירה לאונה, ליבריה .2

 האחרונים לפני תחילת תסמיני המחלה.

 ששהה למי או והפרשותיו מאובחן או חשוד חולה עם במגע שהיה למי רק לאגוס, ניגריה לגבי*

 חולים בבית

ם מחשידים במיוחד כוללים היסטוריה של מגע עם חולה ידוע עם אבולה, אשפוז או עבודה נתוני

במתקן רפואי המשמש לטיפול בחולי אבולה, מגע עם גופה של חולה אבולה, מגע עם פגרי בעלי 

חיים ומגע עם עטלפים. ממצא מחשיד במיוחד הוא סימני דמם )תת לחמיתי, עורי, ממערכת 

 רוב החולים אין סימני דמם.העיכול ועוד(, אך ל

 

 

 מאומת מקרה 

 זיהום באבולה.ל חיובי מעבדתי ממצא
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 באבולהבחולה חשוד לזיהום ונוזלי גוף אחרים בדגימות דם  טיפול .5

דגימות דם או נוזלי גוף אחרים מהוות סיכון פוטנציאלי לעובדי המעבדה, בעיקר במגע  .1

 ישיר, בדקירה ובחשיפה לאירוסולים.

חשוד יסומנו במדבקות ביוהזארד ויועברו באריזה כפולה )מיכל עם מכסה דגימות מחולה  .2

 מתברג ושקית אטומה(. אין להשתמש במערכת הפנאומטית.

 .4ראה נספח עובדי מעבדה ינקטו בזהירות יתרה בטיפול בדגימות אלו.  .3

 

 
 מחולה חשוד באבולהזיהום ון דגימות לאבח העברת

דם מלא עם ציטראט )מבחנת קרישת דם, פקק  מבחנות 2יש לקחת את הדגימות הבאות:  .1

 מבחנות סרום )פקק צהוב(. 2כחול(, 

הדגימות יועברו למעבדה המיקרוביולוגית בבית החולים וייארזו באריזה משולשת  .2

בטיחותית. את הדגימות יש לשמור בקירור )אין להקפיא(. העברת הדגימות תהיה 

 בקירור )צידנית עם קרח(.

בתיאום עם מנהל היחידה למחלות זיהומיות, מנהל בית  העברת הדגימות תתבצע .3

 משרד הבריאות. רופא המחוז של החולים ולשכת הבריאות המחוזית ולאחר אישור

 היעד להעברת הדגימות יהיה ע"פ החלטת משרד הבריאות. .4

 

 הבריאות למשרד דיווח .6

 ריאותיש לדווח מידית באמצעות טלפון על כל מקרה חשוד לרופא המחוזי של משרד הב .3.1

רופא המחוז ידווח טלפונית באופן מידי למנהלת האגף לאפידמיולוגיה ולראש שירותי  .3.1

 בריאות הציבור

 ניהול מקרה חשוד ינוהל באופן מרכזי על ידי מטה שירותי בריאות הציבור .3.1

 הודעות לתקשורת תופצנה אך ורק באמצעות דוברות משרד הבריאות .3.1

 

 בחולים הטיפול מקום קביעת .7

 הכשרה יש ולצוות מתאימים בידוד תנאי לספק שיכול חולים בבית יטופלו חולים .3.1

 מתאימים ומיומנות

 ניהול במסגרת הצורך במידת תתקבל אחר חולים לבית חולה של העברה על החלטה .3.1

 .הבריאות משרד הנהלת ידי על המקרה

העברת החולה לבית חולים ובין בתי חולים תתבצע באמצעות אלונקה להובלת נפגעים  .3.1

 השעות הראשונות, משרד -ם בהתאם לנוהל "התמודדות עם אירוע ביולוגי חריגמזוהמי

 "2008חירום, אוגוסט  לשעת האגף ,הבריאות

ergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_BIO_EVhttp://www.health.gov.il/Subjects/em

ENT_HOURS.pdf 

 

 

http://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_BIO_EVENT_HOURS.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA_BIO_EVENT_HOURS.pdf
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 חקירה אפידמיולוגית ומעקב אחר החולה ומגעיו .8

חקירה אפידמיולוגית של מקרים העונים להגדרת מקרה זמנית תתבצע עפ"י הנחיות שיפיץ 

גית אפידמיולוטופס חקירה ו 2נספח טופס מגעים האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות )

 (.3נספח  

  

ימים אחר מגעים קרובים של חולים )בני משפחה,  21יבוצע מעקב קליני הדוק למשך  .1

 –צוות רפואי מטפל או כל גורם אחר העונה להגדרת ארגון הבריאות העולמי( 

 באחריות לשכות הבריאות.

ניתן לפנות בשאלות פרטניות לגבי בידוד חולים ומניעת זיהומים ללשכת הבריאות  .2

 זית.המחו

 

לאומית ו/או -הנחיות נוספות תועברנה בהתאם לצורך כתלות בהתפתחות האירוע בזירה הבין

 הופעת מקרים בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 ,כבוד רבב
 
 

 

 
 יתמר גרוטוא פרופ'

 ורראש שרותי בריאות הציב
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 הוראות לבישת והסרת אמצעי מיגון - 1 נספח

 

 לבישת אמצעי מיגון

 

 הכניסה לחדר תהיה רק לאחר:

 קבלת אישור מאחות אחראית המחלקה   .1

 (רישום פרטים בטופס המיועד לכך )תלוי על דלת החדר .1

 הסרת תכשיטים וחיטוי ידיים בתמיסת אלכוהול  )ספטול(. .1

 לבישת פריטים לפי הסדר הבא: .1

לא חדירים  – וכובע ח.פעמיים , מכנסייםסרבל חד פעמי, לחלופין חלוק .1.1

 לנוזלים

 אטומה היטב. N-95מסיכה בסטנדרט  .1.1

 או משקף מגן מגן פנים .1.1

 חד פעמי כיסוי נעליים .1.1

 חיטוי ידיים  .1.3

 פעמיות.-חד כפפות .1.3

 

 סרת אמצעי מיגון ה

 השלכת אמצעי מיגון  לפח ייעודי הנמצא בחדר בסדר הבא: .1

 חד פעמי  + מכנסייםסרבל/חלוק .1.1

 כיסויי נעליים .1.1

 כפפות .1.1

 סקרב  רחצת הידיים בספטל .1

 השלכת מגן הפנים לפח .3

 יציאה מהחדר .3

 הסרת המסכה והשלכתה לפח אשפה ייעודי הנמצא מחוץ לחדר. .3

 .0.5%קסדין + כלורה 70%חיטוי ידיים באלכוהול  .3
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   טופס מגעים - 2נספח מספר 

 טבלת מגעים:
 

 מקום עבודה  מקצוע מס' מזהה מס' טלפון שם  תאריך
 )אם בבי"ח, 

 שם המחלקה(

 מוגן סוג המגע
 כן/לא

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 

                       

 ת.ז.      -               /   /    

 דרכון 

 מס' זמני 
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 חקירה אפידמיולוגית - 3נספח מספר 

 

 אבולה –שאלון חקירה אפידמיולוגית 

   /   /      תאריך הודעה:
 שנה  חודש יום                                      

       דווח ע"י:

     -       מס' טלפון:

       דואר אלקטרוני:

       כתובת:

      : המדווחת שם הלשכה

   /   /     תאריך מילוי השאלון:
 שנה  חודש  יום                                           

       שם ממלא השאלון:

     -       מס' טלפון:

       תפקיד:

       דואר אלקטרוני:

       כתובת:

 

 . פרטי החולה1

 פרטים דמוגרפיים

  

        שם משפחה:       שם פרטי: 

           /   /   תאריך לידה:         מס' ת.ז./דרכון / זמני: 
 שנה  חודש  יום                                 

   גיל: 
    )בשנים(

 נקבה זכר      מין:  

 תושב קבע מהגר         תייר          אזרח               

כתובת מגורים קבועה בישראל 
 )כולל מגורים במוסד(

      

                 -      טל' בבית /מוסד /מלון: פרטי קשר עם החולה

      דואר אלקטרוני: 

     -      טל' נייד: 

 

פרטי איש קשר )אם לא ניתן 
 לראיין את החולה(

      שם פרטי:  

      קרבה לחולה:

      שם משפחה: 

     -     מס' טלפון: 

        מקצוע:

     -      טל' בעבודה:       שם המקום:  מקום עבודה נוכחי

      כתובת:  

       עיסוק

   /   /   תאריך:       מוסד:  פניה לטיפול רפואי

 שנה  חודש  יום                  

 לא ידוע/ללא ביטוח מאוחדת       מכבי כללית      לאומית       קופ"ח מבטחת

      אחר:  

 כתובת המרפאה: 

      

     -      טל': 

      שם משפחה:       שם פרטי:  פרטי הרופא המטפל

      -     טל' נייח:  

       שם ביה"ח:  פרטי בית החולים המאשפז

     -     טלפון:       מחלקה:  
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 תאריך האשפוז

 )נא לצרף סיכום אשפוז(

   /   /  מתאריך: 

 שנה  חודש  יום                      

   /   /   יך: עד תאר

 שנה  חודש  יום                          

           לא ידוע                                                      /  /   נפטר, בתאריך    עדיין חולה     הבריא      מצב החולה במועד מילוי השאלון

 )יש לצרף הודעת פטירה(                                                                                                                

 

 

 . פרטי המחלה2

   /   /    ריך תחילת הסימפטומיםתא
 שנה  חודש  יום 

 

 סימפטומים קליניים 

 )נכון ליום מילוי השאלון(

 )סמן/י כל מה שרלוונטי(

 כאב בטן  כאב גרון        כאבי ראש  חולשה      חום                      

 דימומים  שלשול          הקאות      כאב שרירים        

       אחר )נא לפרט(:   

שהו האם קיבלת טיפול כל

 מתחילת הופעת הסימפטומים?

 לא יודע לא               כן                   

      פרט:  אם כן, 

 

       . תוצאות מעבדה:3

 )נא לצרף דו"ח תוצאות מעבדה(

לקיחת תאריך 
 דגימהה

                                                  יום  חודש  שנה     

 הערות תשובה שם המעבדה הבדיקהסוג 

 ספירת דם       /  /     

 תפקודי כבד 

 תפקודי כליה 

 אלקטרוליטים 

 בדיקות למלריה 

 תרבית דם 

      בדיקות נוספות:  

 

                           

 ספירת דם       /  /     

 תפקודי כבד 

 תפקודי כליה 

 אלקטרוליטים 

 בדיקות למלריה 

 תרבית דם 

      בדיקות נוספות:  
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 האגף לאפידמיולוגיה -שירותי בריאות הציבור 

18/2114 

 ספירת דם       /  /     

 תפקודי כבד 

 תפקודי כליה 

 אלקטרוליטים 

 בדיקות למלריה 

 תרבית דם 

      בדיקות נוספות:  

 

                           

 

 : . פרטי החשיפה4

 לא ידוע לא                  כן                     ?הימים שקדמו להופעת הסימנים 21 -האם החולה נסע לחו"ל ב

 יש למלא את הטבלה הבאה: :כן אם
 מספר טיסה חברת תעופה עד תאריך מתאריך מדינת יעד

   (IZ 152)למשל: 

        /   /      /  /                      

        /   /      /  /                      

        /   /      /  /                      

        /   /      /  /                      

      טיול מאורגן/קבוצתי,  שם סוכן הנסיעות:   מטרת הנסיעה:

 אחר    לימודים    ביקור משפחתי   עבודה    טיול תרמילאים    טיול פרטי     

  :לא אם

האם נפגשת עם אדם 
שחזר מנסיעה מחו"ל 

 בתקופה הנ"ל?

 לא ידוע  לא                                                          כן    

      אם כן, מאיזו מדינה? )נא לפרט(: 

 

 

 

 הימים שקדמו להופעת התסמינים: 21 -סוגי חשיפות  ב

 פרט כן   /    לא חשיפה

               דמגע עם חולה מאובחן / חשו

               במהלך אשפוז  

               עבודה במתקן רפואי  
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 פידמיולוגיההאגף לא -שירותי בריאות הציבור 

18/2114 

מגע עם חפצים אישיים/אחרים שהיו 

 במגע עם החולה   

              

               מגע עם בעלי חיים ו / או הפרשותיהם

               אכילת בשר   

               אחר:

  

 

       בחקירה ששימשה המקרה הגדרת

 לא ידוע לא     כן         האם ידועים פרטים על אנשים נוספים שהיו בנסיעה?     

  .2יש למלא את טבלת המגעים שבנספח אם כן, 

 

 

 -תודה על מילוי השאלון-  

 

אגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות אל הוהמסמכים הנלווים המלא לשלוח את השאלון  יש

כמסמך סרוק באמצעות הדואר האלקטרוני  , משרד הבריאות ירושלים39הציבור, רח' ירמיהו 

   לכתובת:

epidemdiv@moh.health.gov.il   :5655550-02או לפקס 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epidemdiv@moh.health.gov.il
mailto:epidemdiv@moh.health.gov.il
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 האגף לאפידמיולוגיה -שירותי בריאות הציבור 

08/2014 

 : טיפול בדם ונוזלי גוף של חולה אבולה חשוד או מאומת     4נספח 

 תחולה ואחריות .1

נספח זה חל על מעבדות בתוך בתי חולים בלבד. אין ליטול דגימות מחולים  .א

החשודים לאבולה במסגרת הקהילה. בדיקות כאלו שיגיעו למרפאות בקהילה: 

 אם ניתן, יועברו למעבדה בבית חולים. אם לא ניתן, יושמדו בהתאם לנספח.

עובדים  מנהלי המעבדות יהיו אחראים לביצוע תכולת נספח זה, וכן להדרכת .ב

 ולזמינות אמצעי מיגון.

 

 כללי .2

בדיקות שונות משמשות ככלי להערכה וטיפול בחולים, וגם במהלך התפרצות של  .א

אבולה יהיה צורך לבצען. בדיקות אלו כוללות, בין השאר, ספירת דם, בדיקות 

כימיות שונות, בדיקת תפקודי קרישה, בדיקת גזים בדם, בדיקות שתן ועוד. 

 ף של החולים מהווים סיכון אפשרי לעובדי המעבדה.מאידך, נוזלי הגו

ככלל, יש להמעיט בנטילת בדיקות דם ושתן לחולי אבולה, אא"כ הדבר נחוץ  .ב

 מבחינה קלינית. מומלץ כי נטילת דגימות תהיה ע"פ החלטה של רופא בכיר.

הסיכון העיקרי להדבקה של עובד מעבדה המטפל בדגימות ביולוגיות הוא מגע  .ג

ף המזוהם )דם, שתן, צואה, וכו'( עם ריריות חשופות או עם עור של נוזל הגו

 בלתי שלם, וזאת בדרך של מגע ישיר או נתז.

פעולות מסויימות במעבדה עלולות לגרום ליצירת אוירוסול של המחולל מתוך  .ד

הדגימה הקלינית ובכך לגרום להדבקת עובדי המעבדה. פעולות עיקריות 

טציה, מריחה, זריעה, ריסוק, צנטריפוגציה כוללות פתיחת פקקי מבחנות, פיפ

, סוניקציה, ערבוב ע"י וורטקס, ופתיחת אריזת self-containedשאינה 

 מבחנות עם נזילה.

 נוהל זה מפרט את דרכי ההעברה של הדגימות והטיפול בהן במעבדה. .ה

נגיף פעיל עלול להימצא בדם או נוזל גוף אחר שנשלח לבדיקה שאינה למטרת  .ו

כל הכללים מתייחסים  לכן, )כגון ספירת דם, חלבון בשתן וכ"ו(. זיהוי הנגיף

למעבדות אשר מקבלות ומבצעות בדיקות בנוזלי גוף של חולים חשודים או 

מאובחנים עם אבולה, כולל מוקד המעבדות הכללי, המעבדות 

המיקרוביולוגיות, ההמטולוגיות, הביוכימיות, הסרולוגיות, אימונולוגיות, 

תית, פורנזית, פוריות, מעבדות דחופות, תחנות קבלת דגימות פתולוגיה אבחנ

ותחנות איסוף דגימות, פרמקולוגיה קלינית, אנדוקרינולוגיה, מעבדת שתן 

 .וכיוב'
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 אחריות .3

האחריות להדרכת העובדים לבטיחות על פי הנוהל, ולקיום תנאי השטח והמיגון  .א

ה המטפלים הנדרשים במעבדה להטמעת נוהל הבטיחות של עובדי המעבד

 בדגימה מקבלתה למעבדה ועד להשמדתה היא של מנהל המעבדה. 

 מנהל המעבדה יתדרך את צוות העובדים לגבי נוהל הטיפול בדגימות. .ב

יוגדר נאמן בטיחות מקרב אנשי המעבדה, אשר תפקידו יהיה בקרה ואכיפה של  .ג

 נהלי הבטיחות.

ות המטפלות מנהל בית החולים יוודא קיום נוהל בטיחות במעבדות השונ .ד

 בדגימות מחולי אבולה.

 

 סימון והעברה של דגימות מחולי אבולה .4

, כולל biohazard -כל הדגימות שתינטלנה מחולי אבולה תסומנה בהתאם כ .א

שקית  וגםהדבקת מדבקה מתאימה, ותיארזנה בתוך מיכל עם פקק מתברג 

ית הניתנת לסגירה אוטמת, טרם שינוען למעבדה. אם הדגימה נשלחת מחוץ לב

 החולים, יש לארוז הכל בתוך צידנית עם קרחום.

לאחר הכנסת המבחנה למיכל ההעברה וסגירתו, יש לרסס את המיכל בתרסיס  .ב

 של כלורהקסידין ואיזופרופנול.

לפני שליחת דגימות למעבדה מחולה אבולה ) חשוד או מאובחן (, תינתן הודעה  .ג

דם איתו דיברו, פרטי טלפונית למעבדה ע"י הרופא האחראי, אשר ירשום שם הא

הנבדק וסוגי הבדיקות הנדרשות יתועד בטופס שליחת דגימות לחולה חשוד 

 לאבולה )ראה סעיף ד'(

יוכן טופס רישום ידני יומי  –וקבלתן ביעדן  הדגימותעל מנת לוודא העברת  .ד

מחוץ לחדר החולה ובו ירשמו כל "טופס שליחת דגימות לחולה חשוד לאבולה" 

 הבדיקות שנשלחו.

לא יהיה שימוש במערכת הפנאומטית לצורך העברת דגימות למעבדה. כל  .ה

 רגלית או באמצעות קלנועית. –הדגימות תועברנה בצורה ידנית 

 (. standard precautionsתהיה הקפדה יתרה על נהלי הבטיחות השגרתיים ) .ו
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 הטיפול בדגימות במעבדה .5

 דגימה אשר לא הגיע על פי הנוהל תיפסל ותושמד.  .א

הדגימות תטופלנה באופן נפרד משאר הדגימות, ועל ידי צוות מיומן שימונה ע"י  .ב

 מנהל המעבדה.

במהלך הטיפול בדגימות מחולה אבולה, הכניסה למעבדה תיסגר ותוגבל לעובדי  .ג

 מעבדה בלבד, באכיפת נאמן הבטיחות.

החלפות  6בדיקות תתבצענה במעבדה עם מערכת אוורור תקנית המבצעת לפחות  .ד

 בשעה. אוויר

יש לשאוף כי אתר הטיפול בדגימה במעבדה יהיה מבודד/מרוחק ככל הניתן  .ה

משאר פעילות צוות המעבדה. יש להקפיד על דלתות מעבדה סגורות בזמן הטיפול 

 בדגימות.

צוות המעבדה המטפל בדגימה יהיה ממוגן בציוד מיגון אישי לכל משך הטיפול  .ו

פפות חד פעמיות כפולות, ביגוד חד , משקפי מגן או מגן פנים, כN95בה: מסיכת 

פעמי אטום לנוזלים )במידה שמשתמשים בביגוד שאינו אטום לנוזלים יש 

 להוסיף סינור פלסטי אטום לנוזלים(, כיסוי לנעליים.

(, standard precautionsתהיה הקפדה יתרה על נהלי הבטיחות השגרתיים ) .ז

 כולל, אך לא רק:

i. ום אופן.אין לבצע פיפטציה באמצעות הפה בש 

ii. .אין להשתמש במחטים לשאיבה או לערבוב של דגימות 

iii. יש להרכיב טיפים על פיפטורים רק בלחיצה מתוך מעמדים ייעודיים 

iv. .יש להימנע ככל הניתן משימוש במכלים או ציוד אחר מזכוכית 

v.  אין לאכול, ללעוס מסטיק, לעשן או להתאפר במעבדה, או לדבר בטלפון

 דה עם הדגימות.הקווי או הסלולרי בעת העבו

תבוצע בתוך מנדף ביולוגי תקני.  –הוצאת מבחנות משקיות ומיכלי ההעברה  .ח

המאושר לשימוש בתווית ייעודית בתוקף. לאחר הוצאת המבחנות יש לחטאן 

 מבחוץ בתמיסת חיטוי תקנית ע"י ניגוב או ריסוס.

 צנטריפוגציה: .ט

i. ת ובתוך צנטריפוגציה של מבחנות דם או שתן תתבצע עם מבחנות פקוקו

 (. contained centrifugeמנשא עם פקק אוטם )

ii.  דקות עד לפתיחתה )ע"מ לאפשר  5לאחר סיום הצנטריפוגציה יש להמתין

 לאוירוסולים שנוצרו לשקוע(.

iii.  במידה שמכשיר הצנטריפוגה כולל רוטורים פקוקים, הניתנים לפירוק

בהמשך( יש להעבירם כמו שהם לתוך מנדף ביולוגי )ראה  –ונשיאה בקלות 

יש לפתוח את המכשיר ולהעביר את  –ולפתוח אותם בתוכו. במידה שלא 

 המבחנות בזהירות לתוך מנשא יציב ומשם למנדף הביולוגי.
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iv.  .בכל מקרה לאחר סיום עבודת הצנטריפוגה יש להתבונן היטב במבחנות

במקרה של שבירה, שבר, סדק, או פתיחה של מבחנה במהלך הצנטריפוגציה, 

 כולו לתוך מנדף ביולוגי ויטופל בתוכו. יועבר המנשא

פעולות אשר עלולות ליצור אוירוסולים תבוצענה בתוך מנדפים ביולוגיים  .י

(biological safety cabinets מנדפים יונקי אוויר עם זרימה למינרית ופליטת ,

 האוויר דרך מסננים ביולוגיים(. פעולות אלו כוללות, בין השאר אך לא בלבד:

i. דקות ניתן  5של מבחנות דם ושתן. לאחר הפתיחה והמתנה של  פתיחה ידנית

יהיה להצמיד בעדינות לראש המבחנה פאראפילם, להוציאה מן המנדף 

לסביבה פתוחה, ולהעבירה אל מכשיר המעבדה המתאים, כאשר במשך כל 

 זמן זה היא מוחזקת בתוך מנשא המיוצב בכלי בטוח ומכוסה בפאראפילם.

ii.  ידניות של נוזלי גוף לצורך הכנת הדגימה לבדיקה ע"י פעולות מיהול וערבוב

 מכשיר. ככלל יש להימנע מפעולות אלו אם הן אינן מחוייבות.

iii.  הוצאה של טיפת דם/אוויר ממזרק ליתיום הפארין טרם ביצוע בדיקת גזים

 בדם.

iv.  כל פעולה אחרת שכוללת ערבוב, פיפטציה, שאיבה או כל מניפולציה

 וף.משמעותית אחרת של נוזלי ג

v.  לפני ביצוע בדיקה סרולוגית באופן ידני רצוי לבצע אינאקטיבציה של הסרום

 דקות באם אינו נוגד את הנחיות היצרן. 60למשך  C600-ב

 טיפול בפסולת: .6

פסולת שבאה במגע עם חומר מזוהם מחולים חשודים תיזרק בשלב ראשון לתוך  .א

 –יסה מיכלים מלאים בתמיסת היפוכלוריט = אקונומיקה. מיהול התמ

או אקונומיקה טכנית  1:6( מהולה במים ביחס 3.5%אקונומיקה ביתית )

יש לשפוך לתוכה אקונומיקה  -. לגבי פסולת נוזלית1:10( ביחס 11%)מרוכזת, 

( בכמות של עשירית מכמות הפסולת הנוזלית ולהשהות 11%טכנית )מרוכזת 

 למשך חצי שעה לפחות. 

יש  –שבאו במגע עם דגימות חשודות משטחי עבודה )כולל המנדף( ומכשירים  .ב

 לחטא בסיום העבודה עם תמיסת אקונומיקה.

לאחר סיום ביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות בדגימה יש להשליך את הדגימה  .ג

לתוך מיכל הפסולת. לא יישמרו דגימות מחולים חשודים כמזוהמים באופן 

משך וכיוב'( רוטיני. שמירה של דגימות לצרכים ספציפיים )למשל סרולוגיה בה

תעשה באופן ממוקד לאחר אישור מתועד של מנהל המעבדה, תוך סימון ייעודי 

 במקום הנגיש לאנשי המעבדה מורשים לנושא בלבד. –ברור, ובצורה בטוחה 

הפסולת שנזרקה תעבור עיקור טרם השלכתה. העיקור יוכל להתבצע באמצעות  .ד

ו באמצעות חברות אוטוקלב בבית החולים, במידה שקיימת הערכות לכך, א

קבלניות מורשות לפעולה זו. במקרה האחרון יש לדאוג לאגירה והובלה בטוחות 

 של הפסולת.
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 טיפול בשפך של חומר ביולוגי מחולה חשוד: .7

 יתבצע ע"י עובד ממוגן )כמתואר לעיל(. .א

 יש לכבות את המזגן/מאוורר כדי למזער העברת אירוסול במעבדה והחוצה. .ב

 ומר סופג )נייר ליגנין לדוגמא( בכמות מספקת על השפך.יש להניח בעדינות ח .ג

יש לשפוך בנדיבות תמיסת אקונומיקה )מהולה ע"פ ההנחיות לעיל( מסביב לשפך  .ד

 20בצורה ספיראלית מן החוץ פנימה, ואז בעדינות על פני החומר הסופג ולהמתין 

 דקות.

סולת יש להרים בזהירות את החומר הסופג ולהשליך אותו יחד עם שאר הפ .ה

 הביולוגית.

לאחר מכן יש לחזור על פעולות אלו )הנחת חומר סופג, שפיכת תמיסת חיטוי  .ו

 והשלכת החומר הסופג( פעם נוספת.

אין בשום אופן לאסוף את השברים -במידה שמעורבים בשפך שברים חדים .ז

בידיים. יש לנקוט זהירות רבה באיסופם ובהשלכתם למיכל מתאים לחפצים 

 חדים מזוהמים.

בטרם  –רה של תקלה במכשיר מעבדה שבו נעשתה בדיקה מדגימה חשודה כמזוהמת במק .8

יתבצעו פעולות על המכשיר לטיפול בתקלה יבוצע חיטוי ע"י הזרמת תמיסת חיטוי לפי 

 הוראות היצרן.

בכל מקרה של קרע בכפפה על העובד במקרה של קרע בכפפה או דקירה דרך הכפפה, עובד  .9

חטא את הידיים ואת נקודת החשיפה בתמיסת ספטול או המעבדה יסיר את הכפפות, י

 תמיסת אלכוהול אקוויולנטית וידווח בהקדם לאחראי בקרת הזיהומים של בית החולים.

 יש לפשוט את בגדי המיגון ע"פ הנוהל ולחטא ידיים בתמיסת חיטוי. –לאחר סיום העבודה  .10

 הנחיות נוספות למעבדות מיקרוביולוגיות ו/או וירולוגיות: .11

 תיחת הדגימות פ .א

i. ככלל יש להמעיט בדגימות מיקרוביולוגיות בחולי אבולה 

ii. ממוגן העובד כאשר ביולוגי תקני בטיחות מנדף בתוך תפתחנה הדגימות כל 

 הכללי בנספח ככתוב

iii.  לאבחון נגיפים יש לבצע רק בדיקות לאנטיגן או בדיקה מולקולריות, אין

יף יש לבצע אינאקטיבציה לבצע תרביות. לבדיקה סרולוגית ידנית לאבחון נג

ד' לפני ביצוע הבדיקה באם אינו נוגד את 60למשך  C600-של הסרום ב

 הוראות  היצרן.

 ניהול דגימות .ב

i.  תרביות דם תוכנסנה למכשיר הבדיקה באופן שגרתי. לביצוע תרבית משנית

מבקבוקים חיוביים יש לנהוג לפי ההנחיות לגבי  פתיחת דגימות לאחר פעולה 

 דהיינו בתוך מנדף בטיחות ביולוגית.  -ולהיוצרת אירוס

ii. בצוע משטח גרם בתוך מנדף הבטיחות 

iii. זריעה ראשונית במנדף הבטיחות 
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iv. .זריעה שניה במנדף הבטיחות למרות הירידה ברמת הסיכון בשלב זה 

 בדיקות לאבחון מלריה   .ג

i. בצוע קיט מהיר בתוך מנדף בטיחות על ידי איש צוות ממוגן 

ii. צביעה בתוך המנדף. לאחר מכן ניתן להוציא את טיפה עבה: ייבוש והמשך ה

דקות  10הסלייד מהמנדף   לשטיפה בברז ) הנגיף עובר אינאקטיבציה לאחר 

 צביעה(.

iii. משטח דק . הכנה במנדף בטיחות , ופיקסציה במנדף אח"כ אין כל סכנה 

 בדיקות סרולוגיות ככל בדיקה כימית אחרת. .ד

יוריד במנדף בטיחות ביולוגי חלק  :  עובד במיגון מלא real time PCRבדיקות  .ה

מהדגימה למבחנה משנית ויבצע אינאקטיבציה בעזרת תמיסת הליזיס של קיט 

המיצוי. מיצוי חומצת גרעין ייעשה בקיט ידני או במכשור אוטומטי ייעודי, 

באזור נפרד ומבודד במעבדה או במנדף בטיחות ביולוגי, ותוך שימוש 

ם שפורטו לעיל. לאחר סיום מיצוי חומצת בצנטריפוגת ביוהזרד על פי הכללי

 הגרעין הדגימה יכולה להיבדק במערך המכשור הרגיל.

קונטמינציה של משטחים וציוד בעזרת תמיסת -לאחר סיום העבודה יש לבצע דה .ו

 70%עם אתנול  50:50בתוך איזופרופנול המעורבבת ביחס  0.2%כלורהקסידין 

 כמפורט לעיל.  

  

 

 

 

 

 


