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הדון :דגשים למיעת התפשטות וירוס הקורוה במקומות עבודה
.1

עדככם ,כי משרד הבריאות לא פרסם החיות מיוחדות בקשר להתפשטות גיף הקורוה
במקומות עבודה ,וההחיות הרשמיות הן כלליות.
מומלץ ,לפיכך ,להכיר את ההחיות באתר האיטרטי של משרד הבריאות בקישור
"שאלות ותשובות לציבור" .להחיות לחצו כאן
בקישור ה"ל תשובות לשאלות שוות באשר לדרכי ההידבקות ,שמירה על היגייה
למצאים בסין היבשתית ובקוריאה הדרומית ,ההתהגות הדרשת כתלות במקום ממו
חוזרים ,החיות למי שהיה במגע עם אדם החולה בגיף הקורוה ,כיצד מתבצע בידוד,
המגבלות על בי בית של אדם ששוהה בבידוד ,האם ומתי רצוי לעטות מסכת פה-אף,
ועוד.

.2

עוד מוסיף משרד הבריאות ,כי כון לעכשיו ,לא אובחן עדיין חולה בגיף קורוה חדש
אשר דבק בישראל .לפיכך ,מדייות משרד הבריאות היא לסות למוע את כיסת הגיף
לישראל ובמידה ויהיו מקרי תחלואה – למוע הדבקה מקומית .משרד הבריאות עוקב
אחר האירוע מתחילתו ,מצא בקשר עם ארגון הבריאות העולמי ועם רשויות בריאות
בעולם ,הוציא החיות למערכת הבריאות ולציבור הרחב להתמודדות עם הגעה אפשרית
של הגיף לישראל ,ומעדכן אותן בהתאם למידע המצטבר על המחלה והגיף .כן מוסיף
משרד הבריאות ,כי מערכת הבריאות ערוכה לזהות מקרים חשודים ,לבודד אותם,
לאבחן אותם ולטפל בהם.

.3

בפרד מהוראות משרד הבריאות ,הפיץ המוסד לבטיחות וגהות סט של המלצות לבקרה
ומיעה שיש לקוט במקומות עבודה.
מצורפות החיות האמורות.

.4

זכיר בהזדמות זו ,כי בהמשך לחוזרו מיום , 12.2.2020וכח החיות משרד הבריאות ,
לפיהן יתה תעודת מחלה גורפת לכל עובד שעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד ,פיו
למשרדי הממשלה הרלווטיים ולראש הממשלה על מת שהמדיה תישא בעלות
הכלכלית הובעת מהבידוד ולא המעסיקים ,וכי או עומדים בקשר מול המשרדים
הכלכליים בעיין זה.

.5

עוד עדככם ,כי בעקבות דיון בו השתתף שיא התאחדות התעשייים ,ד"ר רון תומר,
החה ראש הממשלה לצרף את התעשייה והמגזר הפרטי ליהול המשבר המורכב.
התאחדות התעשייים פועלת מול המשרדים הכלכליים במטרה להבטיח רשת ביטחון
כלכלית למגזר הפרטי כדי לאפשר את המשך הפעילות הכלכלית.

.6

לכל שאלה בושא יחסי-עבודה ,אגף עבודה עומד לרשותכם בטל' .03-5198819
בושאים תפעוליים ולוגיסטיים עומד לרשותכם מר אלעד צר ,מהל המחלקה לכלכלת
עסקים ,בייד .050-7194700

בברכת בריאות טובה,

רובי גיל

הנחיות המוסד לבטיחות וגהות
א  .מידע לכלל העובדים  -חשוב ליידע את העובדים ולציידם במידע רלוונטי באשר
לאופן ההדבקה של הנגיף ,לתסמינים ולדרכי המניעה .יש לוודא שהמידע מגיע
לכלל העובדים ,גם אלה אשר אינם דוברי השפה העברית.
ב  .שמירה על גיהות אישית (היגיינה) – עקב יכולת הדבקה במגע יש להקפיד על
רחיצת ידיים בסב ון ושמירת נקיונן .במידת הצורך ,יש להוסיף עמדות רחיצה
כדי להגדיל את זמינותן בשטח מקום העבודה .במקביל ,מומלץ לדאוג לנגישות
של חומרי חיטוי לידיים כגון מגבונים או בקבוקי שטיפה עם אלכוהול ג'ל.
ג  .הגנה על דרכי נשימה  -יעילות ההגנה של מסכות פנים מפני הידבקות בנגיף לא
הוכחה עדיין אם כי ניתן לשער שהן מצמצמות את חדירת הוירוס לדרכי הנשימה.
אין עדיין המלצה גורפת להשתמש במסכות כאלה למעט עובדים כגון עובדים
במערכת הבריאות ,במקומות בהם יש חשש למגע עם הנגיף או נשאים שלו.
הדרישה ללבישת מסכה קיימת לגבי אלו שיש להם תסמינים כאשר המטרה היא
להגן על אנשים אחרים מפני פיזור הנגיף לסביבתם.
עם זאת ,המיגון הנשימתי המקובל במצבים או סביבות שבהם יש חשש לפיזור
טיפונות ממקור אנושי ,גם אם לא ידוע אם המקור חשוד כנשא ,הוא נשמיות חד
פעמיות מסוג ( N95סיווג אמריקאי) ,או ( FFP2סיווג אירופאי) .ל שם מידע ,יש
גם נשמיות בעלות דרגת סינון גבוהה יותר ,כגון  N99או  , FFP3אולם כאמור,
המידע על איכות ההגנה של המסכות מפני הדבקה עדיין אינו מבוסס דיו ומסתמך
על הוראות שהיו בעבר בעת ההגנה בפני נגיפי קודמים דוגמת ה  SARS -וה -
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הגנה על העיניים והאף  -יש להימנע מנגיעות ללא צורך בעיניים ומנגיעות באף.

ה  .סביבת עבודה:
איוורור  -לתשומת ליבכם ,לא כל מסנני החלקיקים שבמערכות מיזוג ואיוורור
מרכזיות סטנדרטיות ,בנויים לסינון וירוסים ,אולם אין עדיין ראיות חותכות
להעברת הוירוס דרך מערכות כאלה .מתוך עקרון הזה ירות המונעת חשוב לשמור
על מקור איוורור טבעי בתוך חדרים ומשרדים ע"י השארת חלון פתוח או פתח
לאוויר החיצוני כדי לעודד חילוף אוויר.
חדרי שירותים  -וירוסים עלולים להמצא גם בהפרשות אדם ולכן חשוב לשמור
על נקיון השירותים וחיטויים ועל אמצעים לניקוי הידיים בטרם ,יציא ה מחדרי
השירותים.
מעליות  -יש להשתדל להמנע מעיטושים ושיעולים במעליות .מומלץ להקפיד על
נקיון הלחצנים וחיטויים במעליות שעובדים משתמשים בהן באופן קבוע.

1

ו  .דיווח  -חשוב  -יש לעקוב אחרי הנחיות משרד הבריאות המתפרסמות מעת לעת
גם לגבי עובדים שחזרו מאזורים הנגועים ב נגיף ו/או במקרים של מגע קרוב עם
אנשים חשודים כנשאי הנגיף או כחולים.
לפי המלצות ( OSHAמינהל הבטיחות והבריאות אמריקאי) ,אמצעי הגנה על עובדים מפני
חשיפה לנגיף קורונה תלויים בסוג העבודה המתבצעת על ידי העובדים ובסיכון החשיפה .על
המעסיקים לבצע הערכת סיכונים פוטנציאליים :לשקול אם העובדים שלהם עלולים במסגרת
תפקידם להיתקל באנשים הנגועים בנגיף קורונה או להיחשף לסביבה או חומרים המזוהמים
בנגיף (כגון :דגימות מעבדה ,פסולת) .לגבי משטחי עבודה ,לפי  , OSHAנכון לעכשיו ,אין עדות
שהנגיף מופץ באמצעות חשיפות סביבתיות כמו מגע עם משטחים מזהמים .לפי אותן הנחיות,
למעט שירותי בריאות ושירותי טיפול בפסולת ,אין בדרך כלל צורך לבצע ניקוי או טיהור מיוחד
של סביבת העבודה .במקרה של ניקוי משטחים שעלולים להיות מזוהמים ,אין להשתמש באוויר
דחוס ובריסוס מים כי זה עשוי לבצע תרסיס של חומר זיהומי.
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
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