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 בקורונה במלון  ההתמודדות עם אורח החשוד כחולל המלצות

 

  ולדווח על המקרה)טלפונים רשומים מטה( יש ליצור קשר מידי עם משרד הבריאות 

 כי תערך חקירה אפידמיולוגית במהירות האפשרית  רושלד 

 

לניהול המלון בעת מציאת אורח תוכנית פעולה , מוצע להכין  WHOל פי המלצת ארגון הבריאות העולמיע
 , מכאן המלצותינו:החשוד כחולה בקורונה

 מינוי ממונה קורונה א.

בהתאם לדרישת החוק, אנו ממליצים למנות ממונה קורונה שירכז את הטיפול בנושא, במלון בכפיפות 
 .למנכ"ל. ויפקח על יישום ההנחיות והנהלים השונים

 צוות הקבלהב. 

בסכנות והתמודדות עם קורונה )שמירת מרחקים, זיהוי אורחים עם תסמינים  הקבלהעובדי הנחיית צוות  .1
ת המלון עם המחלה. הבנת העובדים כי ום מה לומר לאורחים שמבררים לגבי התמודדיוכו'(. יידוע העובד

. יכולת מתן תשובות לגבי פתרונות אורחים חריגים או חשודים כחוליםהם משמשים כאמצעי לזיהוי 
רפואיים למקרה שאורח יבקש / ישאל )לאן מפנים, איפה נבדקים, מה מדיניות שירותי הבריאות במדינה 
לגבי תיירים וכו'( לרבות שמירת מספרי הטלפון של מוקדי החירום הרלוונטיים במדינה. יכולת להמליץ 

ייבדקו ע"י רופא )ההנהלה תצטרך לארגן בדיקה כזו לאורחים עם תסמינים להישאר בחדרם בבידוד עד ש
באופן מיידי(, מתן עצות היגייניות לאורחים אם יישאלו, ידיעת מצב התפשטות המגפה במקומות אחרים 
בעולם ובמדינות רלוונטיות כמדינות יעד במלון, והכרת הנחיות לגבי אדם מלווה בחדר בו לן אורח חשוד 

 או חולה בקורונה.

ים חולים או המגלים תסמינים חשודים לרבות ע"י שימוש בשאלון שיוצג לאורחים המגיעים ניטור אורח .2
 ללון במלון. כל אלו יסייעו להנהלת המלון לתקשר במהירות עם צוותי הרפואה במדינה במקרים חשודים.

שמירת המידע שמתקבל אצל צוות הקבלה בדיסקרטיות )סודיות רפואית וסודיות בכלל של האורחים(  .3
, על פי דיני הגנת תקופה קצרה ביותר והשמדת תיעוד המידע בתוך לא יאוחר מכמה שעות מקבלתול

 .הפרטיות

 ניטור אורחים חולים .ג

עם תסמינים או החשודים ורחים אבדבר  (קורונה אחראי)ההנהלה צוות המלון כולל החדרניות יעדכנו את  .4
. המלון, נמנע מלצאת מהחדר במהלך שהותו במלון, יש לבדוק האם חש בטוב אורח . כך למשל, אםחולים

בהתאם לדיני הגנת  רטיות לאחר העברתו להנהלהקהזה בדיס לשמור את המידעבאחריות הנהלת המלון 
 . הפרטיות

 התנהלות עם אורח חשוד כחולה ג.

. המלון יפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאותל יתידווח מידהמלון המגלים סימפטומים חשודים אורח  .5
 שיתקבלו באותו הרגע.  כפי 

אנשי צוות המעורבים בהעברת האורח החשוד למתקן הבראה מחוץ למלון צריכים לנקוט באמצעי זהירות  .6
 כמו כפפות, חלוקים, מסכות וכיוצ"ב לפי הנחיות רשויות הבריאות במדינה.

תר מאורח אחד מועבר החוצה מהמלון, הצוותים צריכים להחליף ביגוד ואמצעי ההגנה במגע בין ואם י .7
אורח לאורח )שכן ייתכן שלא כל החשודים חולים ולא נרצה ליצור הדבקה(. סילוק האשפה הזו כמתואר 

 לגבי סילוק אשפה של חולה בהמשך.

מראש למקרים כאלה. אם לא אפשרי, החדר של האורח החשוד יטוהר בהתאם לתוכנית הפעולה שתוכן  .8
  .המלון החדרנית התורנית תנקה את החדר ותחטא לפי פרוטוקול הניקוי והחיטוי של



 

 

אלא אם מדובר באורח עם ילדים או עד לקבלת ההנחיות ממשרד הבריאות ) אורח חשוד יישאר בחדר יחיד .9
רחי במינימום האפשרי. יקבל את . האורח לא יקבל מבקרים, למעט מה שנחוץ והכ(עם אורחים התלויים בו

האוכל לחדרו בשירות חדרים. לא יחלוק שירותים ומקלחת עם אדם נוסף, כנ"ל לגבי מגבות, מצעים, או כל 
 סוג לבוש או אביזר היגיינה אישי.

ה רק כשהם לבושים באמצעי זהירות לרבות חלוק לוון יבואו במגע עם האורח החשוד כחאנשי צוות המל .10
 נה על העיניים.ומסכת פנים המג

לסייע עם האורח החשוד כחולה )ולא כל משפחתו למשל(. האדם המלווה ו ררק אדם אחד נוסף יכול להישא .11
 לא יהיה אישה בהריון או מהאוכלוסיות הפגיעות למחלה.

להנהלת המלון אין סמכות לכפות על אדם חשוד להישאר ספון בחדרו או למנוע ממנו  – WHOההבהרת  .12
 .1ל צריך להיות בהסכמה והבנה עם האורחולקבל ביקורים בחדרו. הכ

 התנהלות עם אורח חולהד. 

אורח חולה, מוצע לבודד אותו במידי ולמנוע מגע שלו עם הסביבה. לפעול לפי סדר התגלה במלון אם  .13
 החירום שבתוכנית החירום ולהודיע מיד לשירותי הבריאות:פעולות 

  מ' 2הרחקתו מאחרים לפחות מעל. 

 לרבות אפשרות כי ו, על ההנהלה לדאוג לסידורים מתאימים לשהייתמהמלוןועבר הולה לא כל עוד הח ,
יש לנהוג בו לפי  –איש צוות מהמלון יוקצה לפיקוח ושירות אותו אורח. אם העובד יפתח תסמינים 

 הפרוצדורה של אורח חולה במלון.

 שירותים ומקלחת לשימוש החולה בלבד. יוקצו 

 כולל שטיפת ידיו באלכוהול וסבון  לבקש מהחולה ללבוש מסכת פנים ולהקפיד על היגיינה אישית גבוהה . 

 הבריאות.סגר בשקית אטומה ומסומנת נפרדת ותטופל לפי הנחיות מערכת יתהאורח  הפסולת של 

 המענות מקשר  טלפון מכשירבעזרת התקשורת אתו תתבצע מרחוק  –לא יכול ללבוש מסכה  חאם האור(
 ישיר(.

 בא עמו במגע ילבש חלוק, מסכות וציוד מגן מתאים.יהצוות ש 

 .סילוק כפפות מסכות ופסולת אחרת באותו אופן מחמיר שלעיל  

 זיהוי אדם שהיה במגע עם חולה או חשוד כחולה. ה

מגדיר אדם כחשוד במגע עם חולה או אם אדם החשוד כחולה, אם נחשף לאדם החולה יומיים  WHOה .14
מ' עם  1-ימי הסימפטומים של החולה / החשוד כחולה: במגע פנים אל פנים, פחות מ 14לפני או במהלך 

ר ע"י אדם שזוהה כחולה. או במגע פיסי ישיר עם חולה מאומת וללא שימוש בציוד מגן או מגע נוסף שיוגד
 שירותי הבריאות המקומיים.

 לבדיקת שלומו של החשוד כחולה.ממונה קורונה איש צוות המלון שמונה כ האחריות הינה של –במלונות  .15

התקפות  הבריאות שרדיש לפעול לפי הנחיות מ –של האדם המלווה או העובד המלווהבכל מקרה של מגע  .16
 .לאותו תאריך

המלצה זו  יום 14חשוד או חולה ישהה בבידוד בית למשך שכל מי שהיה במגע עם  ממליץ WHO-ה .17
 .מקובלת כמעט באופן גורף גם בישראל

 אנשי קשר של משרד הבריאות לפי מחוז ו.

מומלץ להתקשר לממונה המחוזי מטעם משרד או אורח החשוד כחולה, בעת גילוי אורח חולה הנמצא במלון, 
 מקום המגורים של החולה, מתוך הרשימה המצ"ב.:הבריאות, על פי המחוז בו נמצא 

 דוא"ל טל' נייד טלפון במשרד שם הגורם מחוז

  Galit.sayag@zafon.helth.gov.il 050-6249023 04-6462634 גלית סייג צפון

                                                           
1
 .3פסקה  7שם, עמ'  
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  Faraj.mansour@ibhaifa.health.gov.il 050-6243034 04-8633140 פרג' מנסור חיפה

 Jacob.nakav@lbm.health.gov.il 050-6243400 08-9788671 יעקוב נקב מרכז

  Moshe.zohar@telaviv.health.gov.il 050-6266612 03-5634753 משה זוהר תל אביב

  levi@lbjr.health.gov.il-Ronit.bar 050-6242814 02-5314856 רונית בר לוי ירושלים

  Elchanan.yeres@moh.health.gov.il 052-3840962 02-5314864 אלחנן ירס ירושלים

  050-4748480  גל הורוביץ דרום 
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