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132517320
(בתשובה נא ציין מספרנו)
מס' תיק – 21
לכבוד
מנהלי אגף רפואי בקופות החולים
שלום רב,
הנדון :כניסת תלמידים שחזרו מיעדים במזרח הרחוק למוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה
סימוכין :מכתבנו מיום  11.2.20מס' 127383020

בהתאם להנחיות משרד הבריאות נבקש להבהיר כדלקמן:
 .1תלמידים וסטודנטים שחזרו מסין (כולל טיסת מעבר בסין) ,והחל מ  16.02.20גם מהונג קונג,
מקאו ,סינגפור ותאילנד (לא כולל טיסת מעבר מיעדים אלו) :צריכים לשהות בבידוד בית למשך 14
ימים מהיציאה מאחד היעדים.
 .2בתום תקופת הבידוד וככל שלא התפתחו תסמינים ,יכולים להיכנס למוסדות החינוך והמוסדות
להשכלה גבוהה בישראל.
 .3תלמידים שחזרו מטאיוון ,יפן ודרום קוריאה אשר אין להם חום או תסמינים נשימתיים לא
נדרשים לבידוד ויכולים להיכנס למוסדות החינוך והמוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 .4תלמידים שלא נסעו ליעדים אלה ,אך בביתם שוהה אדם בבידוד ,יכולים להמשיך להגיע למוסדות
החינוך והמוסדות להשכלה גבוהה בישראל ללא כל מגבלה.
 .5אם המוסד החינוכי מבקש אישור בכתב מהרופא המטפל ,אין מניעה שהרופא יעשה זאת בהתאם
להנחיות אלה .כמו כן ,ניתן להשתמש במכתב זה כאישור כניסה למוסד החינוכי והמוסדות
להשכלה גבוהה בישראל.
אבקש להביא תוכן מכתב זה לידיעת כלל הרופאים במוסדכם.
בברכה,
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העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
מר שמואל אבוהב ,מנכ"ל משרד החינוך
מר שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנהל הכללי
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה
גב' מאיה גולן ,עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר ענת צוראל פרבר ,לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
ד"ר הדר אלעד ,ראש אגף רפואה קהילתית ,משרד הבריאות
גב' ליאורה ולינסקי ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור
גב' יפית יצחקי ,אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד
פרופ' יפה זילברשץ ,יו"ר המועצה להשכלה גבוהה
מנהלי בתי החולים הכלליים
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