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עובד או  ים בהם אומתבמקרפנימית בחברות תעשייה נוהל חקירה אפידמיולוגית 
 מבקר כחולה קורונה

 V3 – 24.9.2020גרסה 

התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל הינו אחד האתגרים המשמעותיים עימם מתמודדת הכלכלה העולמית, וחשיבות 
 רציפות הייצור ושרשראות האספקה בתעשייה. 

במטרה ובחודשים האחרונים פעלה התאחדות התעשיינים במטרה להביא לצמצום הסיכון במפעלים ולמניעת הידבקות, 
 יצור במפעלים לצד שמירה על בריאות העובדים, גם תחת החמרה במצב התפשטות נגיף הקורונה. לאפשר את רציפות הי

'הגל השני', אנו עדים להתמודדות חברות התעשייה עם הצורך בביצוע חקירות אפידמיולוגיות פנימיות, זאת במטרה   םע
מתוך ראייה ות והתפקודית בחברות לקטוע את שרשראות ההדבקה והתפרצות הנגיף בחברות, לצד המשך הרציפות העסקי

 המשך עבודתם של יתר העובדים. ללפיה יש להביא לבידוד של העובדים הנדרשים בכך מהר ככל שניתן ו

 

יודגש כי מדובר בהמלצות בלבד אשר אינן מתאימות בהכרח לכל חברה, וכי על כל חברה לפעול בהתאם למאפייניה, 
 לשיקוליה ולגורמי הסיכון בתחומה.

 

 

 : לשאלות וליווי מקצועי ניתן לפנות כל העת לחדר המצב של התאחדות התעשיינים
 

    avivh@industry.org.il ,6893720-052  , אביב חצבני
 elad@industry.org.il ,7194700-050  , אלעד נצר

 

 

 אחריות 

של   הינה תעשייה הפועלת בשגרה בסטנדרט גבוה, , ובפרט תעשיות חיוניות וקיומיותהתעשייה, על ענפיה השונים .1

 הכגון עבודה בקפסולות, בקרנוספים  מניעהבצעדי מוגבר עושה שימוש  בשגרת הקורונה""ו ת זיהום והדבקהמניע

וכן מקפידה לפעול כל העת ,  רגילה  מוגברים בשגרה  וחיטוי  ניקיוןחום בכניסה לאתר,  -, מדידת  מסכות-עטיתעל    קפדנית

 .בהתאם לנוהל ההמלצות להמשכיות עסקית המשותף להתאחדות התעשיינים ומשרד הבריאות

צו בהתאם ל  חבישת מסכה וכללי הריחוק החברתי ע"י העובדיםהקפדה על  תנאי הבסיס לפעולה בהתאם לנוהל זה הינו   .2

 2020-הוראת שעה(, התש"ף (בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 

 . ממונה הקורונה בחברהעל זה הינה האחריות על מימוש נוהל  .3

 .ממונה הקורונה יעבור הדרכה מקצועית לביצוע חקירה אפדימיולוגית )במוסד רפואי, או מוסד אקדמי(ככל הניתן,  .4

 

 הטיפול תהליך  

חברה ובנוסף ב/הקונצרני  קורונההלממונה  לדווח  יש    ,מבקר באתר החברה חולה קורונה  אוכי עובד    הודעה  מיד עם קבלת .1

   .פנימיים של כל חברההנהלים ה ם, עפ"י למנהלי

מנהל/ת לביצוע   תוכשר/או לחלופין בכל אתר/יחידה בחברה יוכשר ,החקירות יבוצעו על ידי צוות מרכזי שהוכשר לכך .2

 בחברה.  חקירה תאושר על ידי אחראי הקורונהכל חקירות. ה

 .המנהל הישיר יבקש את רשות החולה להשתמש בשמו ובמצבו הבריאותי לצורך החקירה בלבד .3

 

mailto:avivh@industry.org.il
mailto:eladn@industry.org.il
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf
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 הבריאות חקירה אפידמיולוגית עפ"י הנחית משרד הנבדק בהנחיות למנעד הזמן 

הימים טרם הופעת   4 : יש לאתר את המגעים שנחשפו אליו במהלךחולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע .1

 , ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.תסמיניו 

חולה תסמיני שאין מידע או שקיים ספק לגבי תאריך הופעת התסמינים )החולה לא זוכר או שלא ניתן לשחזר פרט  .2

, ועד למועד החקירה  הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית 7במהלך  המגעים שנחשפו לחולהיש לאתר את זה(: 

 האפידמיולוגית

, ועד הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית 7במהלך : יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה תסמיני-חולה מאומת א .3

 למועד החקירה האפידמיולוגית

 .ימים לפני קבלת התוצאה החיובית 7הודעות איתור של השב"כ יישלחו לאנשים שיזוהו כמגע של חולה מאומת במהלך  .4

 

 שלבים בביצוע חקירה אפידמיולוגית 

 .בטווח הזמנים הנבדק ,למיפוי האנשים והמקומות עמם בא במגע ,עם החולה עצמו שיחת תשאול  .1

 אמת, להזים או להרחיב את המידע שמסר החולה. כדי ל ,עמם החולה היה במגע האנשיםעם תשאול  תשיח .2

עמם החולה היה במגע כאשר לא זיהוי העובדים/הספקים/הקבלנים הנדרשים לצאת לבידוד ולדווח למשרד הבריאות  .3

 דק'.  15-מטרים 2-מסכההברזל לריחוק חברתי: נשמרו כללי 

קובע כי יש ספק ביכולת שמירה על   הקורונהאו במקרים בהם ממונה  ,לגבי אמינות הדיווח ספק קיים בכל מקרה בו  .4

באופן , לגביהם קיים ספק האם היו במגע עם חולה מאומתותוציא לבידוד גם עובדים  תפעל לחומרההחברה  ,הכללים

 . מיידי

 במקרים ,  וגי אחר העומד לרשות החברהאו בכל כלי טכנול  )במידה וקיימות כאלו(  תפעול/שימוש במצלמות אבטחה  עיבוצ .5

 של מידע שעלה בתשאולים. קיים צורך בבדיקה נוספת בהם 

" ובו סעיף המלצות להכנסת אנשים לבידוד ולחיטוי  לכדי מסמך "דוח חקירה אפידמיולוגית מסכםירוכז סיכום המידע  .6

 מחשב, למשל(. מקומות )חדר עבודה, למשל( או כלים/מכשירים )מלגזה, מקלדת ועכבר של 

ח, על מנת תוך כדי עריכת הדו" האתרהמפעל/ למנהל  זיהוי מקומות אלה יועבר : בכל הנוגע לחיטוי מקומות או כלים .7

החיטוי יבוצע בהתאם לנוהל חיטוי של משרד  עוד טרם הושלמה החקירה.  , מהר ככל האפשרלחטא מקומות אלה 

 הבריאות.

, יועבר הטיפול למנהל המפעל/אתר ולמנהל לבידוד העובדים שנדרשים להיכנססיכום דו"ח החקירה והגדרת לאחר  .8

של  , לרבות דיווח עצמי על כניסה לבידוד באתר משרד הבריאותהעובדים מש"א במפעל/אתר להשלמת הטיפול מול

 הנכנסים לבידוד. 
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 חזרה לשגרה 

כי כלל העובדים שנדרשים להיכנס   וידואו   השלמת פעולות החיטוי  לאחר  חזרה לשגרת פעילותמנהל האתר יכריז על   .1

 נם בעבודה וקיבלו את ההודעה. ילבידוד א

 .רק לאחר השלמת מכסת ימי הבידודעובדים ששהו בבידוד יחזרו לעבודה  .2

  – עובדים אשר ניתן להבטיח כי הוקפד על כללי הריחוק החברתי ועטית מסכה .3

 על חובת כניסה לבידוד; smsלא נדרש בידוד לעובדים וניתן להמשיך בעבודה, אלא אם קיבל הודעת  .3.1

כאמור, יכנס העובד לבידוד והמפעל   smsבמידה וקיבל עובד, אשר לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת   .3.2

 בפרק ב' לנוהל ההמשכיות העסקית.המופיעות יפנה בבקשה לביטול הבידוד, בהתאם להנחיות 

 

 חזרה לעבודה וסיום תקופת הבידוד של עובד מאומת קורונה שהבריא ממחלתו  .4

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, סיום תקופת הבידוד של עובד שהחלים ממחלת הקורונה, מתאפשרת בשני 

 מקרים:

 קבלת אישור רופא בכתב לסיום הבידוד. .4.1

 : סיום תקופת הבידוד לחולה, על בסיס זמן  .4.2

 חולים תסמיניים  .4.2.1

לפחות ימים   13הזמן המינימאלי להחלמה  –מועד התחלת התסמינים  שידועחולים עבור  . א

 מתחילת התסמינים  

ימים נוספים ללא   3בתוספת  ימים מיום תחילת התסמינים 10עברו  מחלים יוגדר כאשר

 (. חום וללא תסמינים נשימתיים ללא)תסמינים 

 

הזמן המינימאלי   –מועד התחלת התסמינים את  ניתן לקבוע בוודאותשלא חולים עבור  . ב

 מקבלת התוצאה החיוביתלפחות ימים  13להחלמה 

ימים   3, ובלבד שחלפו ממועד נטילת הדגימה החיוביתימים  10מחלים יוגדר כאשר עברו 

 (.תסמינים נשימתיים לא חום וללא)ללפחות מתום התסמינים 

 החסרה   באמצעות  זה  תאריך  יחשב,  אלה  במקום  הדגימה  נטילת  תאריך  חסר  בהם  במקרים

 .החיובית הבדיקה תוצאות קבלת מתאריך אחד יום של

 

 תסמיניים -אחולים  .4.2.2

במקרה זה תוכל גם אחות .  נטילת הדגימה החיוביתממועד    ימים  10מחלים יוגדר כאשר חלפו  

לתת אישור החלמה, ובלבד שבדקה בתיקו הרפואי הממוחשב של החולה ותשאלה את   מוסמכת

באם היו תסמינים, בכל שלב במהלך התקופה, מהפנייה לרופא ועד  ה.תסמיני המחל  החולה לגבי

 .ההחלמה יינתן ע"י רופא בלבד להחלמה, אישור

 של  החסרה באמצעות זה תאריך יחשב, אלה במקום הדגימה נטילת תאריך חסר בהם במקרים

 החיובית הבדיקה תוצאות קבלת מתאריך אחד יום

 

מקרים מאומתים המשתייכים לקבוצות הבאות יוגדרו כמחלימים רק על פי בדיקות, כמפורט  .4.2.3

  :1940לפקודת בריאות העם, ( 1) 20לפי סעיף  בהוראת מנהל

מאושפזים עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, כולל כל מי שאושפז בשלב כלשהו של   .א

 .המחלה

 כולל בתי אבות, בתי  ה, דיירים ומטפלים במוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קש .ב

 .שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים, מעונות לקשישים, דיור מוגן ומקבצי דיורחולים 

 .הסובלים מדיכוי במערכת החיסון . ג

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/aug/hamlaza1208.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-259818720.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-259818720.pdf
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 על כניסת עובד לבידוד  הודעה למשרד הבריאות 

נציג  .דרך אתר משרד הבריאות על כניסתו לבידוד באחריות העובד עצמו לעדכן את רשויות הבריאותעפ"י הנחיות המדינה, 

 יוודא כי בוצע.  החברה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כתבו 

 ואיכות שטראוס אודי מלמד / סמנכ"ל בטיחות

 שמוליק אוחיון / מנהל בטיחות ובטחון תנובה

 נסטלה-משה רונן / מנהל בטחון אסם

 

 

 :  הגהה

 פורום המשכיות עסקית בתעשיה ליאור לוי / מנכ"ל ביסקול ויו"ר 

 אביב חצבני / סגן ראש אגף כלכלה 

 סמנכ"ל קשרי ממשלה ותעשייה קטנה ובינונית בהתאחדות התעשיינים / חגי אדרי

 


