מדינת ישראל
משרד החינוך

ירושלים ,ב' כסלו תשפ"א
 18נובמבר 2020

נוהל ביצוע בדיקות (דיגום) לגילוי נגיף הקורונה במוסד החינוכי
הנחיות משרד החינוך
.1

מרכיב עיקרי בהצלחה של הפעילות לצמצום התחלואה מותנה בפעילות תכליתית ומהירה בהיוודע על חולה מאומת
במערכת החינוך (ראה נוהל פעולה בעת גילוי חולה מאומת – משרד החינוך) לאיתור המגעים ובהנחיות לבידוד.

.2

על מנת לצמצם את היקפי התחלואה ולעצור את שרשרת ההדבקה במקרים של אירוע תחלואה
חריג/מורכב (התפרצות) כמפורט בנוהל שלעיל ,ניתן לבצע בדיקות (דיגום) לגילוי נגיף הקורונה
במוסד חינוכי ,1כאמור בהוראת מנהל של משרד הבריאות ,אצל קבוצות תלמידים ואנשי צוות ,שקיים חשש כי
נחשפו לחולה מאומת עפ"י תהליכים מובנים ופשוטים למימושם אשר יפורטו בנוהל זה.

 .3נוהל זה הינו רלבנטי גם למקרים של תכניות לניטור מוקדם של תחלואה .מתוך רצון לצמצם את התחלואה
במדינת ישראל ,ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה ,ישנן תכניות כגון תכנית ניסוי 'מגן חינוך'
שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ואנשי צוות במוסד החינוכי.
מטרת הניסוי הינה לבדוק את התלמידים ועובדים במוסד החינוכי אחת לשבוע ובכך לצמצם את ההדבקות התוך-
בית ספריות וע"י כך לתרום להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן.
.4

הבדיקה מותנית בהסכמת הנבדק ,ובמקרה של קטין – הסכמת האחראי על הקטין
מובהר בזה כי לא ניתן לחייב איש לעבור בדיקה (בין אם מדובר באיש צוות ובין אם מדובר בתלמיד)
א .טופסי אישור הסכמה לבדיקה בעקבות אירוע תחלואה חריג /מורכב כמפורט בנספחים א' ,ב'.
ב .טופסי אישור הסכמה לבדיקה במסגרת תכנית ניסוי "מגן חינוך" ,כמפורט בנספחים ג' ,ד'.

.5

עקרונות וקווים מנחים לביצוע הבדיקות,
ג .הצורך ותהליכי אישור הבדיקה
 )1העלאת הצורך והבקשה לבדיקות תהיה בדרך כלל בעקבות אירוע חריג או מורכב שבו ישנם מספר חולים
מאומתים במוסד חינוכי או בהתאם לשיקול הדעת של דסק החינוך יחד עם לשכת הבריאות המחוזית.
 )2העברת בקשה לביצוע בדיקות תועלה לדסק חינוך במשל''ט בריאות הלאומי באופן הבא:
א .מנהל מוסד חינוכי/פנימייה יעלה צורך ובקשה באמצעות המפקח על המוסד החינוכי ורפרנטית
הבריאות המחוזית ומכאן לחמ"ל המרכזי  -משרד החינוך בירושלים ויעדכן במקביל את קב''ט המוס''ח
ומנהל מחלקת חינוך הרשותי.
ב .הרשות המקומית למחוז פיקוד העורף ומכאן באמצעות "מפקדת אלון" בפיקוד העורף .מובהר בזה כי
רשות מקומית תוכל להגיש בקשה אך ורק לאחר קבלת אישור החמ"ל המרכזי במשרד החינוך
ג .חדרי מצב משרד החינוך  -חמ''ל מרכזי ,משל''ט קורונה משרד החינוך.
" 1נוהל חולה מאומת" -נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף הקורונה החדש ( )Covid-19במוסד חינוכי -מעודכן
ליום 3.11.2020כהגדרתו בנוהל חולה מאומת
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ד .נציגי הדסקים במשלט הלאומי  -חרדי ,ערבי וכללי בהתאם ולפי בקשת הרופא המחוזי.
ה .במסגרת תכנית ניסוי "מגן חינוך" לניטור מוקדם של תחלואה ,כפי שמפורט לעיל בסעיף  ,4התכנית
נמצאת בתהליכי הסדרה ע''י משרד החינוך ומשרד הבריאות ותפורסם בנפרד.
 )3פרטי הבקשה  -כל בקשה תכיל ,ככל האפשר ,את הפרטים הבאים:
א .הגורם המבקש  -תפקיד ,שם ,אמצעי קשר ,תאריך.
ב .רקע  -מידע כללי ,מספר הנדרשים לדיגום ,הסיבות לבקשה.
ג .המוסד החינוכי  -שם ,סמל מוסד ,ישוב ,מגזר ,סוג פיקוח ,סוג חינוך
ד .מספר חולים מאומתים  -בחלוקה :שמות ,תפקיד (תלמיד/מורה/אחר) ,מספרי ת"ז ,כיתה/שכבה/מגמה.
ה .מספר מבודדים  -בחלוקה :שמות ,תפקיד (תלמיד/מורה/אחר) ,מספרי ת"ז ,כיתה/שכבה/מגמה ,קופת
החולים.
ד .תהליכי אישור ביצוע הבדיקה
 )1האישור לביצוע הבדיקות יינתן על ידי דסק חינוך במשל"ט הלאומי של משרד הבריאות.
 )2הודעה על אישור/אי קבלת אישור לביצוע הבדיקה תועבר על ידי נציג משרד החינוך בדסק חינוך:
 לנציג משרד החינוך במפקדת אלון.

.6

 לחמ"ל המרכזי משרד החינוך בירושלים.
ה .הגוף המבצע של הבדיקות יקבע ע''י משרד הבריאות ,יונחה ויתואם על ידו.
ו .שיטת הביצוע
 )1ככלל ,ההנחיות והניהול התפעולי של תהליך הבדיקה ,תדרוך התלמידים והצוותים החינוכיים באחריות
משרד הבריאות/הגוף הבודק מטעמו בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי ,קב''ט המוס''ח ומנהל מחלקת
חינוך בהרשות המקומית.
 )2כיצד מתבצעת הבדיקה? הבדיקה מתבצעת באמצעות מטוש  -מקל שבקצהו צמר גפן ושמוכנס לחלל הפה
והאף לצורך איסוף הפרשות מדרכי הנשימה .במקרים מיוחדים בלבד ,בהם יש צורך בהקלה (ילדים קטנים,
אנשים עם בעיות אחרות) ,ניתן לדגום מהלשון בעזרת מטוש או לאסוף רוק למבחנה.
 )3במהלך כל הבדיקה חובה לעטות מסכה ,לשמור על מרחק של  2מטרים מאנשים אחרים ועל היגיינה,
ולהישמע להנחיות צוותי הבדיקות.
 )4במקרים של ביצוע הבדיקות מחוץ לתחום המוסד החינוכי ,במרחב הציבורי ברשות המקומית  -תהליך
הבדיקות יהיה באחריות הכוללת והבלעדית של הרשות המקומית ,על כל המשתמע מכך ,והגוף הבודק
מטעם משרד הבריאות ,תוך הקפדה על כללי בטיחות בדרכים וזהירות מפני מפגעים בטיחותיים בתיאום
עם מנהל מחלקת החינוך וקב''ט מוסדות החינוך הרשותי.
ז .תוצאות הבדיקות והנחיות כיצד לפעול ימסרו להורי התלמידים ולצוותי החינוך ע"פ הנחיות הגוף הבודק
ומשרד הבריאות.
דגשים מיוחדים:
א .תפקידי מנהל המוסד החינוכי ,עם קבלת ההודעה לביצוע הבדיקות במוסד החינוכי בלבד:
 )1יצירת קשר ותיאום עם הגוף הבודק וקבלתו בבית הספר.
 )2תדרוך אנשי הצוות והתלמידים ע''י צוות הבדיקות.
)3קבלת הסכמה כתובה מראש של הנבדקים/אחראי על קטין בהתאם לטפסים המצ"ב .ללא הסכמה כתובה
כאמור אין לבצע בדיקה.
2

מדינת ישראל
משרד החינוך
 )4הכנת מקום מסודר לרכב הדיגום ובידוד בדרך המגדירה בבירור את שטח הדיגום.

 )5ריכוז התלמידים וצוות ביה"ס תוך הקפדה על הנחיות הבריאות (אורחות חיים).
 )6הכנת רשימת תלמידים הנדרשים לדיגום בצירוף מספר זהות של כל תלמיד/ה וקופת החולים אליה
שייכים והעברתה למנהל צוות הבדיקות.
 )7בשטח הבדיקה ,לצד מנהל הצוות הבדיקות ,ידאג המנהל/גורם מטעם הבעלות על המוסד החינוכי לסייע
לארגון ,לסדר ולרצף הבדיקות הנדרש (קבוצות של  10נבדקים ,עמידה בטור ושמירת מרחק  2מ' בין אדם
לאדם ,עטיית מסכה וכדומה)
 )8עם ההגעה לעמדת הבדיקה ,נציג צוות הבודקים יסביר בקצרה על הבדיקה ויבצע אותה .הבדיקה
תבוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 )9תלמידים השוהים בבית בבידוד ,יוזמנו בנפרד מכל שאר התלמידים בבית הספר ,והכל בתיאום עם הגוף
הבודק.
ב .חמ"ל מחוז משרד החינוך:
 )1יבצע מעקב אחר ביצוע תהליך הבדיקה אל מול מנהל המוסד החינוכי.
 )2יעדכן את החמ"ל המרכזי על סיום פעילות הבדיקה.
ג .הרשות המקומית:
 )1תסייע למוסד החינוכי בתהליך הבדיקה ככל שיידרש (גם למוסד שאינו בבעלותה).
 )2תעדכן את פעולותיה מול קב''ט המחוזי/חמ"ל המחוזי של משרד החינוך.
ד .נציג משרד החינוך בדסק חינוך:
 )1ירכז את הבקשות לבדיקה מהחמ"ל המרכזי ,נציגי המשרד במפקדת אלון ,ויעביר למנהלת דסק חינוך
לאישור.
 )2יסייע בקביעת סדרי עדיפות לדיגום.
 )3יעדכן את החמ"ל המרכזי ככל שנדרש ומדי יום בהחלטות ובהנחיות לביצוע לדיגום.

נספחים
נספח א'  -טופס הסכמת אנשי צוות במוסד חינוך לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה
נספח ב'  -טופס הסכמת הורי תלמיד/ה/אחראי על קטין לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה
נספח ג'  -טופס הסכמת אנשי צוות במוסד חינוך לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה – "מגן חינוך"
נספח ד'  -טופס הסכמת הורי תלמיד/ה/אחראי על קטין לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה " -מגן חינוך"
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נספח א' – טופס הסכמת אנשי צוות לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה
טופס הסכמה לאיש צוות לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במוסד החינוכי
רקע :בעקבות גילוי חולים מאומתים מוסד החינוכי ועל מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל ,משרד הבריאות יחד
עם משרד החינוך מבקשים לאתר מוקדים של תחלואה במוסד החינוכי באמצעות קיום דיגום .הפעילות מבוצעת על ידי
ניידות דיגום לגילוי נגיף הקורונה שיבדקו את אנשי הצוות והתלמידים במוסד החינוכי ,פעולה שתתרום לאיתור תחלואה
ולקטיעת שרשרת ההדבקה.
שיטת הדגימה והבדיקה :הדגימה נעשית באמצעות מטוש בחלל הפה והאף.
חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום
דרך חלל האף).

אישור השתתפותי לביצוע בדיקה לגילוי נגיף הקורונה:
פרטי איש הצוות :שם מלא ____________________
שם בית הספר

מספר ת.ז _________________

_________________

הריני נותן את אישורי והסכמתי לכך -
א .שאעבור בדיקות קורונה במוסד החינוכי .באמצעות דיגום כמפורט לעיל
ב .המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות/קופת חולים.
ג .תוצאות הבדיקה ימסרו לי ע"פ הנחיות המשרד הבריאות

שם

___________

מ.זהות

___________

תאריך

___________

חתימה

___________
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נספח ב' – טופס הסכמת הורי תלמיד/האחראי על קטין לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה
באירוע חריג
טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במוסד חינוכי
רקע
בעקבות גילוי חולים מאומתים מוסד החינוכי ועל מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל ,משרד הבריאות יחד עם
משרד החינוך מבקשים לאתר מוקדים של תחלואה במוסד החינוכי באמצעות קיום דיגום .הפעילות מבוצעת על ידי ניידות
דיגום לגילוי נגיף הקורונה שיבדקו את אנשי הצוות והתלמידים במוסד החינוכי ,פעולה שתתרום לאיתור תחלואה
ולקטיעת שרשרת ההדבקה.
שיטת הדגימה והבדיקה :הדגימה נעשית באמצעות מטוש בחלל הפה והאף.
חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום
דרך חלל האף).

אישור השתתפות לבני/בתי/קטין שבאחריותי לקחת חלק בבדיקות קורונה ,דיגום בבית הספר בו הוא לומד/ת:
פרטי התלמיד/ה :שם מלא ____________________
שם בית הספר

_________________

כיתה

_________________

מספר ת.ז _________________

הריני נותן את אישורי והסכמתי לכך ש:
א.

בני/בתי/קטין באחריותי יעבור בדיקת קורונה באמצעות דיגום על פי ההסבר המפורט לעיל

ב.

לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממנו להיבדק.

ג.

המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות/קופת חולים.

ד.

תוצאות הבדיקה ימסרו לי ע"פ הנחיות המשרד הבריאות

הערה :הורה שמעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה של הבן/בת יכול לעשות זאת בתיאום מראש עם בית הספר.

שם
ההורה
נדרש במקרה
של הורים
פרודים/גרושים/
אינם בני זוג

שם
הורה
שני

___________

מ.
זהות

מ.
___________
זהות

___________

___________

תאריך

תאריך

___________

חתימה

___________

___________ חתימה ___________
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נספח ג' – טופס הסכמת אנשי צוות לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת תכנית ניטור
טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת 'מגן חינוך'
רקע:
על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל ,ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה ,אנו משיקים את
תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים .מטרת
הפילוט הינה לבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך לצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ובכך לתרום
להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן.
שיטת הדגימה והבדיקה:
 .1הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף.
חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב
(בפרט בדיגום דרך חלל האף).
 .2הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת,
כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.
א .כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה (אותה קפסולה) מוגדרת כשלילית.
ב .כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).
אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי ,ואם נעשה איגום רגיל ללא
מבחנות יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.
ג .מורים ואנשי צוות העוברים מקבוצה לקבוצה יבדקו באיגום מהיר.
השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת ,הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

אישור השתתפותי מסגרת תכנית 'מגן חינוך' בבית הספר בו אני עובד:
פרטי המורה :שם מלא ____________________
שם בית הספר

מספר ת.ז _________________

_________________

הריני נותן את אישורי והסכמתי לכך ש:
ד .אבדק בדיקות קורונה במסגרת פיילוט מגן חינוך כאמור בהסבר המפורט לעיל.
ה .המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שיוסמך מטעמו ברשות המקומית ,למשרד החינוך
ולמנהל/ת בית הספר.
ו .אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממני להיבדק.

שם

___________

מ.
זהות

___________ תאריך ___________ חתימה ___________
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מדינת ישראל
משרד החינוך

נספח ד' – טופס הסכמת הורי תלמיד/האחראי על קטין לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה
באירוע חריג
טופס הסכמה לביצוע בדיקות לגילוי נגיף הקורונה במסגרת 'מגן חינוך'
רקע:
על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל ,ובפרט על מנת לשמור את מערכת החינוך פתוחה ,אנו משיקים את
תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים .מטרת
הפילוט הינה לבדוק את התלמידים והמורים אחת לשבוע ובכך לצמצם את ההדבקות התוך-בית ספריות ובכך לתרום
להשארת בית הספר פתוח לאורך זמן.
שיטת הדגימה והבדיקה:
 .3הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף.
חשוב להדגיש! לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט
בדיגום דרך חלל האף).
 .4הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת ,כאשר
באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.
ד .כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הכיתה מוגדרת כשלילית.
ה .כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הכיתה ייכנסו לבידוד (אותה הקפסולה).
אם נעשה איגום מהיר המבחנות היחידניות תבדקנה ויאותר החיובי ,אם נעשה איגום רגיל ללא מבחנות
יחידניות יחזרו לבדוק שנית את הקבוצה כדי לאתר את החיובי/ים.
השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת ,הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

אישור השתתפות לבני/ביתי לקחת חלק במסגרת תכנית 'מגן חינוך' בבית הספר בו הוא לומד/ת:
פרטי התלמיד/ה :שם מלא ____________________
שם בית הספר

_________________

כיתה

_________________

מספר ת.ז _________________

הריני נותן את אישורי והסכמתי לכך ש:
ז .בני/בתי יבדק בדיקות קורונה במסגרת פיילוט מגן חינוך כאמור בהסבר המפורט לעיל.
ח .במקרה של איתור חיובי ,המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שמוסמך מטעמו ברשות
המקומית ,למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר.
ט .לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממנו להיבדק
הערה :הורה שמעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה של הבן/בת יכול לעשות זאת בתיאום מראש עם בית הספר.

מ.
שם
___________
ההורה
זהות

___________

תאריך

___________ חתימה ___________
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