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מועצה מקומית מבשרת ציון

במבשרת ציון שומרים על הבריאות ומקפידים על ההנחיות

אם הנכם הורים לילדים בגילאי בית ספר וגן,
עדכון זה הוא עבורכם!

הורים יקרים, 
לאור מקרים של עובדי הוראה ו/או ילדים שנמצאו מאומתים לקורונה ועקב כך, ילדים וצוותי הוראה רבים 

שנכנסו לבידוד, להלן מידע המרכז תשובות לשאלות רבות שהגיעו מכם ויעזרו לעשות לכם סדר. 
• חשוב לציין כי ההנחיות משתנות לעיתים וכן יש שונות בין קופת חולים אחת לשנייה ולכן חשוב המשיך 

ולהתעדכן במידע המפורסם באתר משרד הבריאות. 

מי נדרש להיות בבידוד?
במידה וילד בא במגע עם מישהו מצוות החינוך ו/או אם נחשף לילד 

אחר מהכיתה /שכבה /קבוצה 
שהתברר כי נמצאו מאומתים (חיוביים) לקורונה, עליו להיכנס לבידוד. 

כשמדובר בילדים קטנים, על אחד ההורים להיכנס ולהיות יחד עם 
הילד בבידוד, בנפרד משאר בני המשפחה. 

במידה ובידוד כזה לא ניתן ליישום, על המשפחה כולה להיות בבידוד. 

האם צריכים לדווח על הבידוד?
יש לדווח על כל מבודד באתר של משרד הבריאות. שימו לב כי הדיווח 

הינו חובה! אי דיווח מהווה עבירה. 

האם ילדים בבידוד צריכים לעבור בדיקת קורונה?
 עפ"י ההנחיות לא כל מי שנכנס לבידוד נדרש לבצע בדיקות לקורונה 
אלא אם חש במהלך 14 ימי הבידוד תסמינים ואז כמובן שיקבל מרופא 
המשפחה שלו הפניה לבדיקה. כשהחשיפה נעשית במסגרות החינוך, 

לאחר חקירה אפידמיולוגית, במידה ומשרד הבריאות רואה לנכון, 
רשימות הילדים הנדרשים לבדיקה (עפ"י החקירה) עוברים לקופות 
החולים, אלה מכינות הפניות גורפות והגופים העורכים את בדיקות 

הקורונה בשטח שולחים הודעות למשפחות לתיאום תורים. 
(אין צורך לפנות באופן עצמאי למרפאה/רופא).

יש לציין כי על הבדיקה להיערך 
לפחות 5 ימים לאחר תאריך החשיפה. 

כמו כן, גם אם התוצאה שלילית – יש להמשיך ולסיים את כל 14 ימי 
הבידוד. 

האם יש צורך בבדיקת קורונה להורים / אחים של ילדים שנחשפו 
לאיש צוות או בן כתה עם קורונה?

אין צורך בבדיקה לשאר בני הבית אם חשים בטוב ואינם מפתחים 
תסמינים.

האם גנים/בתי ספר שבהם מתגלים חולי קורונה עוברים חיטוי?
בהחלט. מיד עם גילוי המאומת המסגרת נסגרת, מתבצע חיטוי יסודי 

במקביל לחקירה האפידמיולוגית המתבצעת ורק לאחר מכן, מי שאינו 
נדרש בעקבות החקירה להיכנס לבידוד ויכול לחזור לבית הספר/גן 

חוזר אליו כשהוא כבר מחוטא.

האם צוותי הגנים / בתי הספר בהם נתגלו מאומתים לקורונה 
נכנסו לבידוד?

רק מי שהיה במגע עם מאומת לקורונה נדרש לבידוד (פחות מ-2 מ', 
מעל 15 דק', לא עטה מסיכה). יש להדגיש כי ההחלטה בנושא 

מתקבלת על בסיס חקירה אפידמיולוגית המתבצעת ע"י גורמים 
מוסמכים מטעם משרד הבריאות.  

בהזדמנות זו נזכיר על החשיבות בשמירת ההנחיות של משרד 
הבריאות: הקפידו לעטות מסיכה, לשמור מרחק זה מזה (לפחות 2 

מ') ולהקפיד לשמור על היגיינה.

למידע נוסף עומדים לשירותכם, אתר המועצה, אתר משרד 
הבריאות וכן המוקד

הישמרו לנפשותיכם, רק בריאות ובשורות טובות.
מועצה מקומית מבשרת ציון.


