
 

 ףיגנ תוטשפתה תעינמל יוקינ תויחנה
 (COVID-19( הנורוקה

 
 ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה לש תוצלמהה ךמס לע יוקינ תומישמ לש המישר ונזכיר
)CDC(. רוסמל שי ,יעוצקמ ןויקינ תווצב םירזענ םתא םא .יוקינה ןמזב המישרה יפל לועפל יאדכ 
  .המישרה לש קתוע ול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 יוקינל תומישמ תמישר
 

o תוקנל םיליחתמש ינפל םירדחה תא ררוואל. 
 םיחותפ תונולחה לכ תא ריאשהל שי ,ןתינ םא .תוחפל תוקד 20 ךשמב חצ ריווא תמירז רשפאל שי
  .ןויקינה ןמז לכ ךשמב
 
o יוקינ לכ ירחאו ינפל תוידוסיב םיידיה תא ץוחרל. 

 שי ,רשפאתמ אל רבדה םא .תוחפל תוינש 20 ךשמב םיידיה תא ףשפשלו ןובסו םימב שמתשהל שי 
  .לוהוכלא 60% תוחפל ליכמש םיידיל יוטיח רמוחב שמתשהל

 
o תוימעפ-דח תופפכ שובלל שי ןויקינה ןמזב. 

 .תופפכה תרסה רחאל דימ םיידי ףוטשל וחכשת לאו .יוקינ לכ ירחא חפל תופפכה תא ךילשהל שי 
 

o םירחא םיימעפ-דח יוקינ ירצומו יוטיח ינובגמ ,ריינ תובגמ לש יאלמב דייטצהל.  
 הסיבכ תנוכמב םתוא סבכל דואמ בושח ,רזוח שומישל םינתינה םירצומ םע תוקנל םיפידעמ םתא םא
 .דב גוס לכל תירשפאה רתויב ההובגה הרוטרפמטב

 
o ןויקינה רחאל אטחל. 

 ושוריפ יוטיח .םימוהיזו םיקדייח ,ךולכל ריסהל ידכ םימבו יוקינ רמוחב וא ןובסב שומיש אוה יוקינ
 תא תיחפהל רתויב הבוטה ךרדה .םיקדייח גורהל ידכ ,לוהוכלא וא הקימונוקא ומכ םילקימיכב שומיש
 .יוטיחו יוקינ לש בוליש איה ףיגנה תוטשפתה
 

o םיאתמה יוטיחה רמוחב שמתשהל.  
 יוטיחה ירמוחו לוהוכלא 70% תוחפל םיליכמש יוקינ ירמוח ,יתיב שומישל םימב תללודמ הקימונוקא
  .הנורוקה ףיגנ דגנ םיליעי םיבשחנ הביבסה תנגהל תונכוסה לש המישרב םיעיפומש רתויב םיצופנה

 
o תובורק םיתיעל םהב םיעגונש םיחטשמב דקמתהל. 

 אטחל ךירצש םירוזאל המגוד קר םה םיזרב לש תוידיו םיקוחר םיטלש ,תותלד לש תוידי ,הרואת יגתמ 
 .)תובורק םיתעל םהב םיעגונש םיחטשמה םיטרופמ 2 ףדב(

 
 
 



o םירחא םייבובקנו םיכר םיחטשמו תונוליו ,םיחיטש ,תופס תוקנל וחכשת לא. 
 םירתומה םימיאתמה יוקינה ירמוח םע תוקנל ןכמ רחאלו ,ןיעל םיארנש ךולכלו קבא תוריהזב ריסהל שי 
 .ןרציה תוארוה יפ לע הסיבכ תנוכמב םיטירפה תא סבכל יוצר ,רשפא םא .הלא םיחטשמ לע שומישל

 
o ידי לע תצלמומה רתויב ההובגה הרוטרפמטב תובגמהו םיעצמה לכ תא סבכל שי 

 :ןרציה
 תופפכ שובלל .תוכימשו חבטמ תובגמ ,הצחר תובגמו םיידי תובגמ ,םינרזמל םייוסיכ ,םינידס ללוכ
 .תכלכולמ הסיבכב לופיטה ןמזב
 
o הסיבכ יקשו הסיבכ ילס אטחלו תוקנל שי. 

 סבכלו ריסהל ןתינש דופירב וא ימעפ-דח דופירב שמתשהל ץלמומ :דב דופיר םע הסיבכ ילס יבגל 
 .הסיבכ תנוכמב

 
o יוקינ לכ רחאל קבאה באוש תא ןקורל. 

 .הסיבכ תנוכמו םילכ חידמ ומכ םירחא םיילמשח יוקינ ירישכמו קבאה באוש תא אטחל שי 
 
o םירצומה לש הגופתה יכיראת תא קודבל וחכשת לא. 

 רחא יוקינ רמוח לכ םע וא הינומא םע יתיב שומישל הקימונוקא םעפ ףא בברעל ןיא םלועל :ורכזת 
 .םינכוסמו םיליער םיזג טולפל לולעש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אטחלו תוקנל שיש םיטירפ
  .הברה םהב םיעגונש םיחטשמה לכל תדחוימ בל תמושת שידקהל בושח ?שדח חרוא לש ותעגה תארקל סכנה תא םיקנמ

 :יללכ
 תותלד לש תוידי ●
 תקלדהל הכישמ יטוח ●

 תורונמו םיררוואמ
  רוזחימ ילסו הפשא יחפ ●
 רעיש ישביימ ●
  םיצהגמו ץוהיג ישרק ●
 תוחתפמ ●
  הרואת יגתמ ●
 תוקעמ ●
  םיקוחר םיטלש ●
 תונחלוש ●
 םיטטסומרת ●
 לש תוידיו תונולח ינדא ●

 תונולח
 
  :חבטמ

 תנוכמ :למשח ירישכמ ●
 ,ץחל ריס ,רונת ,הפק
 'וכו רטסוט

  תונורא לש תוידי ●
 ,ןמש :םיבטרו םינילבת ●

 ,תוילפלפו תויחלמ
 םינילבת לש תונצנצ
  'וכו םיצופנ

  חישק בג םע תואסיכ ●
 ןתינ אלש חבטמ ילכ ●

 :םילכה חידמל סינכהל
 ילכ ,הקימרק תורעק
 'וכו םידליל קיטסלפ

 םירויכ ●
 
 :הצחר רדח

 םיזרב לש תוידי ●
 ןובס ,ךכרמ ,ופמש ●

  ןובס ילכימו הצחר
 תותלדו תחלקמ תונוליו ●
 תויטבמאו תוחלקמ ●
 םירויכ ●
 םיתוריש ●

 

 :הניש רדח
 תודווזמל םיפדמו םיבלוק ●
  הליל תודיש ●

 
 :םיילמשח יוקינ ירישכמ

 םילכ יחידמ ●
 קבא יבאוש ●
 םישביימו הסיבכ תונוכמ ●

 
  :םידליל םיטירפ

 לכוא תואסיכ ●
  םידיינ םילולו תוסירע ●
 םיעוצעצ ●

 
  :חרואל םירחא םיתוריש

  םיינפוא ●
 םירפס ●
 םינשלג ●
 הספוק יקחשמ ●

 
 .)CDC( ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה ומסרפש ,רוביצה תעידיל עדימ לע ססובמ הז רמאמב ןכותה*
 ןיא .Airbnb-ב םיכמות םניאו ןאכ םסרופמה ןכותל שרופמ רושיא ונתנ אל ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה
 ,קוידל ,תומלשל רשאב Airbnb דצמ ,תזמורמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ החטבה וא הנעט םושמ הז םוסרפב
 תוירחאב איה ןאכ םסרופמה עדימה לע תוכמתסה .איהש הרטמ לכל ,ןכותה לש תונימזל וא המאתהל ,תונימאל
 .דבלב םיארוקה
 
 


