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 בקורונה במלון  ההחשוד כחולעובד התמודדות עם ל 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 עובד  תוכנית פעולה, מוצע להכין WHOעל פי המלצת ארגון הבריאות העולמי 
 , מכאן המלצותינו:החשוד כחולה בקורונה

 מינוי ממונה קורונה א.

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

 חשוד כחולה עובדהתנהלות עם  .ב

עובד המגלה סימפטומים חשודים יש לפנות מיידית למשרד הבריאות. המלון יפעל לפינוי העובד החשוד  .1
 בהתאם להנחיות כפי  שיתקבלו באותו הרגע.  

אנשי צוות המעורבים בהעברת האדם החשוד למתקן הבראה מחוץ למלון צריכים לנקוט באמצעי זהירות  .2
 חיות רשויות הבריאות במדינה.כמו כפפות, חלוקים, מסכות וכיוצ"ב לפי הנ

אם יותר מאדם אחד מועבר החוצה מהמלון, הצוותים צריכים להחליף את ביגוד ואמצעי ההגנה במגע בין  .3
אורח לאורח )שכן ייתכן שלא כל החשודים חולים ולא נרצה ליצור הדבקה(. סילוק האשפה הזו כמתואר 

 לגבי סילוק אשפה של חולה בהמשך.

יבואו במגע עם האדם החשוד כחולה רק כשהם לבושים באמצעי זהירות לרבות חלוק אנשי צוות המלון  .4
 ומסכת פנים המגנה על העיניים.

 התנהלות עם עובד חולה. ד

 עובד המדווח על תסמינים או חום יפסיק עבודתו לאלתר ויקבל סיוע רפואי.  .5

 אות.העובד יישאר בבידוד בחדר מתאים במלון עד לקבלת הנחיות משירותי הברי .6

פעול לפי הנחיות משרד יתבקש להישאר בביתו ול –עובד שדיווח מביתו כי הוא חולה או בעל תסמינים  .7
 .הבריאות

 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 .8
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.

 האחריות הינה של איש צוות המלון שמונה כאחראי לבדיקת שלומו של החשוד כחולה. –במלונות  .9

יש לפעול לפי הנחיות משרד  –בכל מקרה של מגע בודד או נרחב של האדם המלווה או העובד המלווה .10
 הבריאות התקפות לאותו תאריך.

יום המלצה זו  14ממליץ שכל מי שהיה במגע עם חשוד או חולה ישהה בבידוד בית למשך  WHO-ה .11
 מקובלת כמעט באופן גורף גם בישראל.

יש להתייחס אליהם כבעלי סיכון נמוך ולבקש  –עובדים שלא עונים על ההגדרה של מגע עם חולה או חשוד  .12
 הבריאות.שיינקטו צעדי מנע מופחתים לפי הערכת המצב ודרישות משרד 

 חירוםו. 



 

 

בעת מקרה חירום, לרבות גילוי עובד חולה הנמצא עתה במלון, מומלץ להתקשר לממונה המחוזי מטעם משרד 
 :מתגורר העובדהבריאות, על פי המחוז בו 

 

 דוא"ל טל' נייד טלפון במשרד שם הגורם מחוז

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

  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  הורוביץ גל דרום 
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