
תושבות ותושבים יקרים,
 מספר המאומתים ברחבי המדינה ובמועצה הולך וגדל, 

לאור חוסר בהירות ושאלות רבות ריכזנו עבורכם דף מידע

מי מחויב בבידוד?
  החוזרים מחו"ל:

בהתאם להנחיות והמדינות מהן חזרו. הנושא מתעדכן 
באופן קבוע ונדרש מעקב אחר מספר ימי הבידוד 

הנדרשים.
 לחצו כאן לכל הפרטים באתר משרד הבריאות.

  הבאים במגע עם מאומת:
לא מחוסנים )בכל גיל(.

מחוסנים או מחלימים המפתחים סימפטומים.

האם הורה מחוסן מחויב בבידוד?
  החל מיום א' 8.8.21: הורה משגיח לילדים מאומתים 

- מחויב בבידוד, גם אם הוא/יא מחוסן/ת.
יש להקפיד על הפרדה בין המבודדים בבית לשאר 

בני המשפחה.
  הורים לילדים שנמצאים בבידוד מניעתי - לא 

מחויבים בבידוד.
אנו כן ממליצים להורים לגשת להיבדק ולשמור על 

בידוד עד לקבלת התוצאה.

כמה זמן זה בידוד?
בידוד אוטומטי הוא למשך 14 יום.

ניתן לקצר את ימי הבידוד ל־7, בתנאי שמבצעים בדיקות 
 בהתאם להנחיות – מיד לאחר גילוי 

 המגע וביום השביעי )בתנאי שיש 
לפחות 24 שעות בין הבדיקות(.

איך סופרים ימי בידוד?
הספירה מתבצעת מיום המגע עם המאומת, יום המגע 

הוא היום הראשון לספירה.

האם ניתן לצאת מבידוד לאחר קבלת 2 
תשובות שליליות?

כן. במידה והבדיקות נעשו בהתאם להנחיות והתקבלו 
תשובות שליליות – אין צורך להמתין להודעת משרד 

הבריאות בכדי לצאת מבידוד.

מה עושה מחוסן או מחלים שבא במגע 
עם מאומת?

  במידה ומפתחים סימפטומים, יש לבצע בדיקה 
ולהישאר בבידוד עד לקבלת תוצאה.

  במידה ואין סימפטומים אין דרישות מיוחדות. 
יחד עם זאת, משרד הבריאות ממליץ לבצע בדיקה 

בכדי למנוע המשך הדבקה, נבקש מהנבדקים 
להמתין בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית.

מתי מאומת יכול לצאת מבידוד?
אישור יציאה מבידוד לחולה מאומת ניתן רק על ידי 

רופא מטפל.

איפה עושים בדיקות?
  מוקדי קופות החולים )לפי המידע המפורסם על ידי 

הקופה או בפניה למוקד הקופה(
  מוקדי פיקוד העורף.

מידע מתעדכן ברמה יום יומי.

ממשיכים לעבוד יחד כדי למנוע הדבקה בתוך הקהילה!

לחצו כאן לכל המידע על 
בידוד, כללים והנחיות 
באתר משרד הבריאות שאלות ותשובותשאלות ותשובות

 לחצו כאן לאיתור מוקד באתר פיקוד העורף
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https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-green/#by-air
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1
https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx

