מועצה מקומית מבשרת ציון

שאלות ותשובות – זום קורונה מוסדות חינוך:
 .1שאלה :מה זה מגן חינוך?
תשובה :משרדי הבריאות והחינוך מפעילים תכנית בדיקות דיגום
"מגן חינוך" בכדי למנוע תחלואה ובידוד תלמידים ככל האפשר
ולשמור על רציפות הלימודים באמצעות בדיקת ( )PCRהנערכת אחת
לשבוע במוסד החינוך (לילדי כיתות א'-ו')
* בית ספר ייכנס לפרויקט "מגן חינוך" במידה ותתקבלנה הסכמות
מ 75%ויותר של הורי התלמידים לביצוע הבדיקות.
להלן קישור ובו ניתן לאשר השתתפות ב"מגן חינוך" וכן מידע נוסף
לגבי תכנית זו:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/coronatest

 .2שאלה :מהי כיתה ירוקה?
תשובה :כיתה ירוקה מתאפשרת רק ברשויות מקומיות בצבע הירוק
והצהוב.
במסגרת זו במידה ואומתו אחד מילדי הכיתה כחולה ,ניתן להמשיך
להפעיל את הכיתה בהסכמת ההורים ומשרד הבריאות באמצעות ביצוע
בדיקות  pcrאו אנטיגן  -במשך  7ימים רצוף .הדבר נכון הן לצוות
החינוכי והן לילדים.
להלן קישור למתווה בפורטל ההורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/goveducation/corona/antigen5

 .3שאלה :מה ההבדל בין בדיקות אנטיגן לבדיקות ?pcr
תשובה :קיימות  2סוגים של בדיקות לאבחון קורונה:
א .בדיקת  – PCRמיועדת לאבחון חולים פעילים  /מאומתים לקורונה
וכן משמשת לקיצור תקופת הבידוד (מ 14-יום ל 7-ימים)
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ב .בדיקה מהירה (אנטיגן) – בדיקה שהינה פחות רגישה מה PCR-אך
מאפשרת זיהוי מהיר של מי שחיובי או שלילי לקורונה (מי שיוצא חיובי
לבדיקת אנטיגן מחויב לבצע בדיקת  PCRוהיא זו שתקבע את האבחנה
הרפואית ותגדיר באופן סופי את החולה המאומת/ת לקורונה).
 .4שאלה :באיזה מצבים בעלי תו ירוק ידרשו להיכנס לבידוד?
תשובה :נכון לימים אלו ,מי שהיה במגע עם חולה אומיקרון או שיש חשש
לכך ,גם אם הוא מחלים/מחוסן (כלומר בעל תו ירוק) ,נדרש לבידוד של 14
יום .בנוסף ,מי שהגיע מחו"ל ממדינות אדומות ,כתומות וצהובות יידרש
לבידוד.
להלן קישור להנחיות לבידוד לשבים מחו"ל:
/https://corona.health.gov.il/abroad/isolation

 .5שאלה :האם בעלי תו ירוק עלולים להידרש לבצע בדיקות ?pcr
תשובה :בעלי תו ירוק שמעוניינים לטוס לחו"ל וששבים לארץ נדרשים
לבצע בדיקת .PCR
בנוסף בעלי תו ירוק שחשים בתסמינים ,יכולים להתבקש ע"י הרופא
המטפל לבצע בדיקת  PCRעל מנת לשלול קורונה ,כך גם לפני הליכים
רפואיים.
 .6שאלה :מה המשמעות של ישוב כתום או אדום?
תשובה :יישוב כתום הנו יישוב בו רמת התחלואה הינה גבוהה ובהתאם
לכך תתאפשר בו פעילות מצומצמת.
ביישוב אדום רמת התחלואה הינה גבוהה מאוד ובו הפעילויות
המתאפשרות הינן מינימליות בלבד.
להלן קישור ובו הנחיות משרד הבריאות לתוכנית הרמזור:
/https://corona.health.gov.il/ramzor
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לגבי מוסדות החינוך ביישוב כתום (כמו מבשרת ציון):
ביישוב שהנו כתום יילמדו התלמידים מקרוב בכיתות שבהן שיעור
פטורי הבידוד (בעלי תו ירוק) עולה על  .70%בכתה בה שיעור פטורי
הבידוד נמוך מ 70%תתאפשר למידה מרחוק או בהוראה מקוונת או
בשטח פתוח.
 .7שאלה :במידה וילד נדרש לבידוד מה קורה עם שאר בני הבית?
תשובה :במידה וילד נדרש לבידוד משום שנחשף למאומת הרי שיש
להקפיד על בידוד מלא בינו לבין שאר בני המשפחה על מנת שהבידוד
יהיה יעיל ויתרום לקטיעת שרשרת ההדבקה .והיה ולא ניתן לבצע בידוד
מוחלט בין בני הבית ,הרי שעל כל בני המשפחה להיכנס יחד לבידוד.
להלן קישור להנחיות לבידוד בית:
/https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/home-isolation

 .8שאלה :במידה ואחד מבני הבית מאומת לקורונה – מה קורה עם יתר
בני המשפחה?
תשובה :אם הילד הינו מאומת לקורונה ונדרש לבידוד – והיה וגילו צעיר
מ ,12הינו זקוק למלווה .כלומר ,על ההורים/אח גדול להיכנס עמו לבידוד
(אם הם נושאים בתו ירוק ,ניתן לקבוע יותר ממלווה אחד ולהתחלף
במשימת הליווי – כאמור ,רק במידה והמלווים הנם מחלימים או
מחוסנים)  ,אם גילו של הילד מעל  12הרי שיש לשמור על בידוד מלא
מכל בני הבית .בני בית שהנם בעלי תו ירוק ואינם באים במגע עימו
יכולים להמשיך בשגרה אך מתבקשים לבצע בדיקת  PCRלאחר
החשיפה האחרונה למאומת על מנת לוודא שלא נדבקו ממנו .אם אינם
בעלי תו ירוק עליהם להיכנס לבידוד של  14יום עם אפשרות לקיצור
בידוד באמצעות  2בדיקות  - PCRהאחת בסמוך לחשיפה האחרונה
והשנייה ביום ה 7-לחשיפה ואז יוכלו לחזור לשגרה אך זאת בתנאי
שהבידוד בין המאומת לשאר בני המשפחה נשמר באופן מלא והם
שוהים בחללים נפרדים .והיה ולא ניתן לעשות זאת ,יש לשים לב כי
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הבידוד של שאר בני הבית שאינם נושאים בתו ירוק לא מתחיל שכן הם
ממשיכים להיחשף לחולה מאומת ולכן הבידוד שלהם יתחיל רק
כשהחולה המאומת יחלים ויחזיק בידיו את מכתב השחרור.
 .9שאלה :האם מאומת לקורונה נדרש בשלב כל שהוא לבצע בדיקת קורונה
נוספת?
תשובה :מי שנמצא מאומת לקורונה לא נדרש לעשות בדיקת קורונה
נוספת ,וגם אם יעשה  -ותצא שלילית הרי שמשרד הבריאות לא מכיר בה.
ברגע שאדם נמצא מאומת לקורונה וקיבל מספר חולה (מספר
אפידמיולוגי) – השחרור מותנה אך ורק בשחרור הרופא המטפל וקבלת
מכתב שחרור ממנו ,חולה לא נדרש לבצע בדיקת קורונה נוספות.
בהמשך ,ככל שיעבור זמן מההחלמה לאור הידיעה כי מחלימים יכולים
גם הם להדבק הרי שההמלצה היא להיבדק ולבצע  PCRבמידה וייחשף
בעתיד כמחלים למאומת או שיחוש בתסמינים.
 .10שאלה :מתי יש צורך להיבדק בבדיקת ?pcr
מלבד בדיקות שנעשות לאחר שנחשפים לחולים מאומתים ,וכן בדיקות
שמבצעים לפני טיסה לחו"ל ,יש צורך להיבדק כשחשים לא טוב,
כשמופיעים תסמינים של צינון ,תסמינים של שפעת ,חום וכו' זאת על
מנת לשלול את מחלת הקורונה ולהיות בטוחים שמדובר בוירוס או מחלה
אחרת .אם יש ספק אין ספק  -הולכים להיבדק.

