
נגיף הקורונה
האם היית בסין במהלך 
14 הימים האחרונים? 

*5400

לפי החוק, אתם חייבים להישאר בבית 
למשך 14 ימים ולדווח על כך למוקד 
הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

אם יש לך חום, שיעול, קושי 
בנשימה גש/י מייד לעמדת מד״א 

באולם הטרנזיט

בשאלות ניתן לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון 

הנחיות משרד הבריאות למשך 14 יום מהחזרה:

היעדרות מהעבודה תחשב היעדרות 
בשל מחלה בכפוף להצגת אישור על 

מועד עזיבת סין. 

ביום ה-15 לאחר מועד השהיה האחרונה 
בסין ובמידה שלא התפתחו סימני מחלה 

ניתן לחזור לשגרה.

להגיע למקומות עבודה להגיע למוסדות חינוך לצאת למרחב הציבורי

לצאת למתחמי קניות לצאת למקומות בילוי לנסוע בתחבורה ציבורית

הוראות מיוחדות בהגעה למרפאות / לבתי החולים:
יש להגיע לבית החולים/קופת החולים בכל מקרה של חום ושיעול. 
לפני ההגעה, יש ליידע את המרפאה כי המטופל חזר מסין. להקפיד 

לכסות את הפה והאף במסיכה ולא להשתמש בתחבורה ציבורית.

חייבים להשאר בביתחייבים להשאר בבית
אסור:



הנחיות לבידוד בית לאדם שיצא מסין ב-14 בימים האחרונים
הנוהל מתייחס לאדם שיצא מסין ב-14 הימים האחרונים וההנחיות תקפות עד לתום היום ה-14 מיציאתו מסין. ככל שביום ה-15 

האדם חש בטוב הוא יכול לשוב לשגרה. 
ככל ובמהלך הבידוד האדם אינו חש בטוב, מכל סיבה שהיא, עליו לגשת לבדיקה רפואית ולעדכן את המרפאה או חדר המיון 

על הגעתו בטרם יגיע אליהם ועליו לחבוש מסכה בעת יציאתו לקבלת טיפול. 

תנאי הבידוד הנדרשים:
אין לאפשר למבודד לצאת מביתו אלא לצורך העברה לבית חולים.א. 
המבודד ישהה בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר, ב. 

תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית )מסכת אף-פה(. במידה וישנם מספר מבודדים באותו משק בית, הם יכולים 
לשהות יחד באותו חדר. במידה וכל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית.

יש לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע ג. 
המגבירות את הסיכון )להלן המטפל(. אין להכניס מבקרים.

יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.ד. 
הנחיות למטפל:ה. 

יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר הבידוד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. בעת היציאה 	 
מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על 

בסיס אלכוהול.
ישתמש בכפפות חד פעמיות בעת כל מגע עם המבודד וסביבתו כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.	 
יימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד.	 
ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול אחרי כל מגע עם המבודד או עם סביבתו 	 

המיידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי במידה ועל הידיים יש 
לכלוך נראה לעין.

הנחיות למבודד:ו. 
ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי 	 

שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין. עדיף 
להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.

יקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת 	 
למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.

הנחיות כלליות לגבי ציוד ושאר בני הבית:ז. 
יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר הבידוד עם חומר חיטוי 	 

ביתי רגיל )על בסיס סבון או אלכוהול(.
יש לאחסן את כל כביסת המבודד בשקית ייעודית בחדר החולה עד למועד הכביסה. הכביסה תעשה עם סבון כביסה 	 

רגיל.
מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר הבידוד, 	 

ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני.
יש להימנע משימוש משותף עם המבודד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, 	 

מגבות, מצעים וכד'. ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים.
על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת.	 



新型冠状病毒

过去14天内，您去过中国吗？

根据有关法律规定，离开中国后的14天内，务必呆
在家里。必须通告以色列卫生部呼叫中心*5400

如果您出现发热，咳嗽，呼吸困难等病症，您必须立即
联系位于中转大厅的医护人员 

（Magen David Adom）的柜台

如有问题请拨打*5400卫生部呼叫中心



CORONAVIRUS 
Have you been to China during  

the last 14 days?

*5400

By law, you must stay home for 14 
days and report it to the Ministry of 

Health hotline *5400

If you have fever, cough, or difficulty 
breathing, immediately go to the MDA 
emergency services in the transit hall.

Please call the Ministry of Health Hotline with any questions at 

Ministry of Health instructions for a period 
of 14 days upon departure from China

Work absence will be considered paid sick 
leave upon presenting proof of the date of 
departure from China.

On the 15th day after departure from China, and on 
the condition that no symptoms have developed, 
you may to return to normal daily activities.

To go to the workplace To go to educational facilities To go out in the public space

To go to shopping areas To go to entertainment venues To travel on public transportation

Special Instructions for Arrival to Health Clinics / Hospitals:
Turn to a healthcare provider in all cases of fever and cough. Before arrival, inform 
the clinic or hospital that you have recently returned from China. Take care to 
cover the nose and mouth with a surgical mask and not to take public transportation.

STAY AT HOME!
Forbidden:



فيروس كورونا الجديد
هل زرت الصين في ال 14 

يوما الماضية؟

*5400

اموي 14 ةدمل كلزنم يف ءاقبلا كيلع ،نوناقلا بجومب 
ةحصلا ةرازو تالاصتا زكرمل اذه نع غالبالاو 

*5400

إذا كنت تعاني من الحمى، السعال او صعوبة في 
التنفس عليك التوجه فورا لمكتب نجمة داوود الحمراء 

في قاعة الترانزيت.

ألي استفسار يمكنك االتصال بمركز صوت الصحة، هاتف 

یعتبر الغیاب عن العمل غیاباً بسبب 
المرض بشرط إظھار شھادة تاریخ 

المغادرة من الصین.

في الیوم ال15- بعد آخر إقامة في الصین، 
إن لم تظھر أي عالمات للمرض، فیمكنك 

العودة إلى حیاتك الطبیعیة.

زیارة أماكن العمل زیارة المؤسسات التعلیمیة الخروج لألماكن العامة

الخروج إلى مجمعات التسوق الذھاب إلى أماكن الترفیھ السفر بواسطة وسائل النقل العام

یجب التوجھ إلى المستشفى / صنادیق المرضى في حالة من الحمى 
والسعال. قبل الوصول، یجب إبالغ العیادة بأن المریض قد عاد من الصین. 

تأكد من تغطیة الفم واألنف بقناع وعدم استخدام وسائل النقل العام.

علیك البقاء في المنزل
ممنوع:


