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מחוסן/מחליםלא מחלים ולא מחוסןההנחיההמקרה

–מגע הדוק 

מכיר חולההפונה 

יש צורך בבידודיחדמתקיימיםהתנאיםשני–מטריםמשניפחותשלבמרחקדקות15

מומלץ לביצוע  

PCRבדיקת 

מגעיםלצמצם

ומעלהדקות15שלמגעהתקייםוהחולההמבודדביןאם-מגע הדוק במבנה סגור

מטר2-מהגדוליםבמרחקים

שעהעדפעמיחדמפגש-

אין חובת בבידוד

בבידודיש צורךקצרלזמןמגעאפילו,למבודדהחולהביןפיזימגעכלמגע פיזי עם מאומת

ספקשוםואיןשהתקייםהיחידהמגעוזהבהנחה–בלבדמרפקלחיצתמרפק עם מאומתלחיצת 

המידעאמינותלגבי

אין חובת בידוד

אין חובת בידודלחולההמבודדביןישירמגעאו/והדוקמגעהתקייםלאכללאם

אין חובת בידודקצרהשיחה"/שלוםשלום"החליפווהמבודדהחולה–"שלוםשלום"

ימיםכמהבמשךנפגשווהמבודדהחולה–מרוביםקצריםמפגשיםמפגשים קצרים מרובים

ביוםפעמים'מס,דקות'למס

בבידודיש צורך

12מתחת לגיל הורה לילד

כולל מלווה של )או חסר ישע 

(חסר ישע

יש צורך בבידוד יש צורך בבידודהמאומתהילדעםששוהההורה

ניתן לסיים עם 

בדיקה ביום  

למחלת  10ה

הילד או לצאת  

ימים14לאחר

אין חובת בידודשעהמרבעפחותפתוחיםוחלונותמסיכותעםברכבנסיעהברכבנסיעה משותפת 

מומלץ לביצוע  

PCRבדיקת 

מגעיםלצמצם

יש צורך בבידודסגוריםחלונותעםאושעהמרבעיותרברכבנסיעה

?מה עלי לעשות! נחשפתי–כללי מגע הדוק 



?איך סופרים ימי חשיפה לחולה מאומת

ימים אחורה מתחילת התסמינים4סופרים –יש תסמיניםהמאומת לחולה

יום  

תחילת  

התסמינים

של

המאומת

1 2 3 4

ימים אחורה ללא יום הדגימה7סופרים –(או לא ידוע לנו)אין תסמינים המאומת לחולה

יום  

הדגימה 

החיובית  

של 

המאומת

1 2 3 4 5 6 7

יש לבצע תחילה אבחנה האם לחולה יש תסמינים או לא או שלא ידוע לנו



השניהלצאת מבידוד עם קבלת התוצאה השלילית לקורונה בבדיקה ניתן 

מהירותולא באמצעות בדיקות , לאבחון קורונה( בדיקות מטוש רגילות) PCRקיצור בידוד אפשרי רק באמצעות ביצוע בדיקות 

https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report: ל"חזרה מחו/הגשת דיווח בידוד לאחר מגע עם חולה מאומת

?איך–קיצור בידוד 

דיווח על כניסה  

בטופס מקוון  לבידוד

במוקד קול  או

הבריאות בטלפון  

5400.*

בדיקה  ביצוע

לקורונה  ראשונה

ככל האפשר  קרוב

לכניסה לבידוד  

וקבלת תוצאה  

שלילית לבדיקה  

.הראשונה

24המתנה לפחות 

לפני ביצוע  שעות

בדיקה שניה  

.לקורונה

בדיקה  ביצוע

לקורונה החל  שנייה

לאחר 7-מהיום ה

המגע האחרון עם  

החולה המאומת או  

מיום הכניסה לישראל 

יום  הספירה היא)

(  ימים6+ החשיפה 

וקבלת תוצאה שלילית  

.השניהגם בבדיקה 

במהלך כל ימי הבידוד 

לא היו תסמינים  

חום  )חשודים לקורונה 

,  מעלות38מעל 

שיעול או קושי  

שאינם  , בנשימה

נובעים ממצב כרוני  

כמו אסתמה או  

(.אלרגיה

השוהים בבידוד יוכלו לקצר את משך הבידוד ולסיים אותו לאחר קבלת תוצאה שלילית בבדיקה שתתבצע 

:החל מהיום השביעי אם מתקיימים כל התנאים הבאים

12345

http://#


?איך אני מערער–מדובר בטעות –הוכנסתי לבידוד 

קיבלתי הודעה  
שעלי להיכנס  

לבידוד בשל מגע  
עם חולה מאומת

אני יודע בוודאות  
שמדובר בטעות  
כיוון שלא נכחתי  
במקום או לא היה  

מגע הדוק

*  5400-מתקשר ל
או פונה במייל  
ומבקש לערער

יש לציין את כל 
:  הפרטים המזהים

,  ז.ת, טלפון, שם
...היכן שהיתי

*  5400-מתקשר ל
או פונה במייל  

ומבקש לערער על  
הבידוד

ל "דוא–הערעורים מוקד 

quarant.appeal@MOH.GOV.IL

http://#


שימו  

במידה והתבצעה חקירה אפידימיולוגית יש תמיד  

!  לפעול על פי החקירה והנחיותיה ולהיכנס לבידוד


