
אתכם בהתמודדות עם  אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 הקורונה

 

 בעקבות וירוס הקורונה מידע לגבי המצב

 

 מה זו המחלה בעצם?

חשוב לדעת שחלק משמעותי מן הנדבקים בנגיף הקורונה אינם מפתחים תסמינים כלל. למי 
יבש. רק חלק קטן  שכן יהיו סימני מחלה הם יהיו דומים לשפעת, כלומר, חום, עייפות ושיעול

 מהמקרים יפתחו מחלה קשה יותר.

 איך יודעים שיש לי את המחלה?

כדי לאבחן שמישהו חולה יש לעשות בדיקה באמצעות דגימה מהפה והאף. בדיקה כזו 
תעשה רק לאנשים החשודים בחשיפה לנגיף ושיש להם את הסימנים המתאימים. צוות מד"א 

 מגיע לבית ולוקח את הדגימה.

יכול לעשות כדי להפחית את הסיכון להדבקה?מה אני   

 קודם כל להקפיד על רחיצת ידיים עם מים וסבון לעיתים קרובות

אחד מהשנילשמור על מרחק של מטר לפחות   

מלחיצת ידים וחיבוקים עלהימנ  

 להשתעל ולהתעטש למרפק או לטישו

 לא לחלוק אוכל וכלי אוכל

 

 מה עושים במקרה של בידוד ביתי?

אסור לצאת מהבית .קודם כל   

צריך להיות בחדר נפרד מאוור. מותר לצאת מהחדר רק לשירותים וגם זה עם מסיכה על 
 הפנים.

 צריך לשטוף הרבה ידים ולנגב במגבות נייר.

 אם אפשר יש להשתמש בשירותים נפרדים.

אישה שמניקה יכולה להמשיך להניק עם מסיכה על הפנים ולרחוץ את הידיים באופן יסודי 
י ההנקה.לפנ  



 חשוב להיכנס לאתר משרד הבריאות ולקרוא את כל ההוראות בנושא.

 מה קורה עם יש כמה אנשים בבית שצריכים להיות בבידוד?

 כולם יכולים להיות יחד באותו החלל.

 

 מה עושים עם הילדים שרוצים לדבר, לחבק ולהתנשק?במקרה של בידוד ביתי, 

באמת מדובר במצב לא פשוט אבל יש לשמור על הכללים כדי להגן עליהם ועל בני הבית 

האחרים. חשוב להסביר להם שמדובר במצב זמני בלבד שמטרתו לשמור על הבריאות של 

כולם. אפשר שיכתבו או יציירו מכתב למי שנמצא בבידוד. אפשר לדבר בטלפון בשיחת וידאו 

 ולהתנשק ולהתחבק מרחוק. 

 זמן להיעזר בקרובים או בחברים שיוכלו לארח לכמה שעות את הילדים.זה ה

 

 ?שנמצאים עכשיו בבית מה לעשות עם הילדים

 זה הזמן להוציא משחקי קופסה מהארון, ספרים, עיתונים , לשמוע מוסיקה...

 , שיעול או נזלת.אפשר לקבוע עם חבר או שניים רק אם לאף אחד מהם אין חום

המפגש בשטיפת ידיים ממושכת ולתזמן הפסקות לשטיפת ידיים של כל כדאי להתחיל את 

 הנוכחים מדי פעם.

 אפשר לקבוע מפגש בחוץ בגינה ולתת לילדים לרוץ ולהוציא אנרגיות. 

 אפשר לעשות שיחות וידיו עם כל בני המשפחה ולהתקשר לבדוק מה שלום סבתא או סבא.

 ך מדי פעם להיות בקשר בהתאם למגבלות. צריך לזכור שגם בידוד ממושך הוא לא בריא וצרי

 

 מה לעשות? -הילדים שואלים כל הזמן שאלות ומפחדים מהמצב

 https://www.mindheart.co/descargables בקישור הבא יש הסבר נחמד לילדים על הוירוס. 

 חפשו את הגרסה בעברית!

שהמבוגרים עושים הכל כדי לשמור על הבריאות של כולם. גם הילדים לילדים ביר צריך להס

יכולים לקבל משימות ולהיות שותפים להתארגנות. אפשר למשל לתכנן תפריט עם הילדים, 

 להכין רשימת קניות, לבשל ארוחות יחד.

 ומה לגבי חדשות וילדים? 

במידה והם צופים יחד אתכם יש  כדאי לחשוף את הילדים לחדשות במינון המתאים לגילם.

להסביר להם במילים המתאימות לגילם על מה מדובר. חשוב לא להשאיר דברים 

 אפשר להסביר את המושגים הבאים:לדמיון....

https://www.mindheart.co/descargables


וירוס קטן וחדש שגורם למחלה שדומה לשפעת. הוירוס התפשט בהרבה מדינות  -קורונה

ת קובעות כללי התנהגות שמונעים בעולם וכדי למנוע מכמה שיותר אנשים לחלות המדינו

הדבקות. רוב האנשים שיחלו בו לא ירגישו כלום, חלק יחלו במחלה שדומה לשפעת ומעט 

 יצטרכו טיפול חזק יותר.

 ולא בבית להישאר כלומר, בבידוד להיות נדרש, בקורונה חושבים שעלול לחלותש מי -בידוד

, לאכול, שרוצים מה לעשות אפשר. אחרים שידביק מחשש נוספים אנשים עם להיפגש

 ים אחרים. אנש עם להיפגש לא העיקר, דברים ועוד טלוויזיה לראות, לשחק, להתקלח

 כל את כאן שעושה" ייצור"ה גם זה", עיר – ארץ" במשחק' ו באות חיה שזו מזה חוץ -וירוס

 .אותו לראות אפשר מיקרוסקופ באמצעות שרק קטן כך כל הוא. הבלגאן

 ועל האף על מסיכות פניהם על שמים ביתי בבידוד אנשים אבל, כבר נגמר פוריםחג  -מסכה

 .אותם הסובבים על להגן כדי הפה

. וירוסים או מחיידקים להתגונן הגוף את ללמד מנת על, לגוף חומר הכנסת זה חיסון -חיסון

 .מדענים בכל העולם מחפשים אחרי חיסון מתאים לוירוס

כללים שראש הממשלה ושר הבריאות מחליטים כדי למנוע מכמה שיותר אנשים  -הגבלות

 לחלות בוירוס. על כולנו להישמע לכללים האלו וכך נגן על עצמינו.

 

 

 לאן אני יכול לפנות אם יש לי שאלה או מצוקה בנושא הקורונה?

 או לקופות החולים 101שאלות בריאותיות כדאי לפנות למד"א  

 106רותי העירייה ניתן לפנות למוקד שאלות בנושא שי

 0733388800הוקם מוקד עירוני לנושא הקורונה טלפון 

 

 כולנו יחד נעבור את המשבר הזה. בברכת בריאות טובה!


