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נדרשים להיכנס לבידוד? אישי? משפחתי? מה המשמעות לכם 

 ולסביבה?

 

 :הבאים בעקבות אירוע חשיפה לחולה בו לא נשמרו הכללים

o  מטר 2מרחק של לפחות 

o  דקות 15 -משהות משותפת של פחות 

o חושף ונחשף-לאורך כל החשיפה ולשני הצדדים-על האף והפה-מסכה באופן מלא עטיית 

 מחייב כניסה לבידוד!

 

יום מהמפגש עם החולה )אם היה יותר ממפגש אחד אז מהמפגש  14-משך הבידוד

יש להשלים את כל ימי הבידוד גם אם התקבלה תשובה שלילית לבדיקה . האחרון(

 לזיהוי נגיף הקורונה.

 

 ילדים ונוערבידוד 

 

 :ונוער סוגי בידוד במקרה של ילדיםמספר ישנם 

בימי הבידוד  /תתנהלבו יתנהלהילד/ה או נער/ה בוגר דיו ויכול להיות בחדר נפרד  .1

של יתר בני  כללומקלחת אישיים שלא יעשה בהם שימוש  שירותיםבבית  /הומקצה לו

אוכל ושתיה מוגשים לו לחדר ואין לו מגע עם אף אחד מבני הבית! פינוי אשפה  !הבית

וכביסה יבוצעו בהתאם לנהלים. תתאפשר הגעה של יתר בני הבית לכל הפעילויות 

 אין מגע בין בני הבית למבודד!-שובובכללן מקומות עבודה ומוסדות חינוך. 

 

בהנחה והבידוד מוקפד לפי  נכנסים לבידוד. /האחד ההורים והילד-ילד/ה צעיר/ה .2

למבודדים בימי הבידוד ומקצה  ובו יתנהלבחדר נפרד ומתבצע  הנחיות משרד הבריאות

אוכל ושתיה   !של יתר בני הבית כללשלא יעשה בהם שימוש ומקלחת נפרדים,  שירותים

מוגשים לחדר ואין מגע ישיר עם אף אחד מבני הבית! פינוי אשפה וכביסה יבוצעו בהתאם 

לנהלים. תתאפשר הגעה של יתר בני הבית לכל הפעילויות ובכללן מקומות עבודה 

 !יםאין מגע בין בני הבית למבודד-שובומוסדות חינוך. 
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רת הביתית אינה מאפשרת הפרדה במידה והילד/ה צעיר/ה או המסג –בידוד משפחתי  .3

כל המשפחה נכנסת לבידוד. בין המבודדים ליתר בני הבית יתקיים בידוד משפחתי, בו 

 המשפחה נשארת בבית ואין יציאה לעבודה ו/או למוסדות חינוך.

 

 בידוד מבוגרים

. המבוגר יתנהל בחדר במקרה בו מבוגר נכנס לבידוד הנחיות הבידוד קלות יותר ליישום .1

ומקלחת אישיים שלא יעשה בהם  שירותיםבו ישהה בימי הבידוד לבדו. יוקצו בבית  נפרד

של יתר בני הבית! אוכל ושתיה מוגשים לו לחדר ואין מגע עם אף אחד מבני  כללשימוש 

הבית! פינוי אשפה וכביסה יבוצעו בהתאם לנהלים. תתאפשר הגעה של יתר בני הבית 

אין מגע בין בני הבית -שובומוסדות חינוך.  לכל הפעילויות ובכללן מקומות עבודה

 למבודד!

מכל סיבה שהיא וישהו עמו אדם נוסף , ההתנהלות מבוגר שאינו יכול  לשהות לבדו  .2

 תהיה כפי שצוין מעלה בבידוד הורה וילד/ה. 

 

 מצורפות הנחיות לגבי פינוי כביסה, אשפה וכו'. 

מטרת  !לייצר המשך הדבקהשימו לב כי התנהלות שאינה עומדת בהנחיות יכולה 

 הבידוד היא קטיעת שרשרת ההדבקה! 

 

 על בריאות המשפחה ויתר הציבור. יחד נשמור

 זה בידיים שלנו! יחד נעצור את זה!

 


