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 י"ט בתשרי, התשפ"א
 2020אוקטובר  07

389984920  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 

 לכבוד

 פרופ' מיכאל גדלביץ, רופא מחוז הדרום

 מיכל כהן דר, רופאת מחוז הצפון  ד"ר

 מר נמרוד אלטמן, מנכ"ל חברת נטלי

 , מנכ"ל חברת פמי פרימיוםמולכו אטלמר 

 

 
 
 הנחיות למתן שירותי בריאות התלמיד לשנת הלימודים תשפ"א בעת התמודדות עם נגיף הקורונה הנדון: 

 
         אות התלמיד בעת התמודדות עם נגיףנות טיפת חלב ובריבתחהנחיות למתן שירות סימוכין:              

 221692620סימוכין:  מס' 11.5.20מיום  הקורונה                             
              

 
 

נות טיפת חלב ובריאות התלמיד בעת התמודדות עם נגיף למתן שירות בתחמכתב זה מעדכן את ההנחיות 

 .221692620מס' סימוכין:  11.05.20מתאריך הקורונה 

 

בבית הספר ו/או במרכזים  שירותי בריאות לתלמיד יינתנו בהתאם להנחיות להתמודדות עם מחלת הקורונה

ים ע"פ לבצע זימון מראש של התלמידבמקרה זה יש  .יבית ספר, מתנ"ס קהילתייעודיים במתארים כגון: 

 ההנחיות למניעת התקהלויות.

 

  :חיסוניםקדימות למתן 

לפי קדימות כדלקמן )בסדר  החיסונים הבאים ושפעת )צפי אמצע אוקטובר( יינתננגד  םתרכיביהעד הגעת 

  יורד(:

 .MMRVכתה א':  .1

 )אלא אם מתוכנן לתת יחד עם תרכיב נגד שפעת(. Tdap-IPVכתה ב':  .2

פיק את המנה השנייה עד סוף שנה"ל( חשוב לתת עד דצמבר כדי להס)מנה ראשונה  HPVכתה ח':  .3

 .Tdapוחיסון 
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 31/12/2020עד סוף והגעת חיסונים נגד שפעת מ

 המיוחדחינוך ו' ב ,כיתות א', ה'לתלמידי בנוסף ותות ב', ג', ד', כתלמידי  כלליינתנו חיסונים נגד שפעת 

 .בלבד

 

 אם טרם ניתן( לפני ג' לפני ד'. Tdap-IPV)עדיף יחד עם תעדוף למתן החיסון לתלמידי כיתה ב' 

 .31.12.20-מ ולא יאוחר 15.12.20עד נגד שפעת בכל בתי הספר חיסונים ה יש להשלים את 

 

 עד סוף שנה"ל 1/1/2021-מ

 :לפי התעדוף הבא החיסוניםהחיסונים על פי שגרת המשך מתן 

 שבועות לאחר חיסון שפעת חי מוחלש. 4של מרווח תוך שמירה על  01.02.20החל מה , MMRVכתה א':  .1

 .Tdap-IPVכתה ב':  .2

זה כולל גם תלמידים  –מנה שנייה מנה ראשונה לתלמידים שטרם חוסנו ו HPV-ו Tdap כתה ח': .3

 שחוסנו במנה הראשונה בכתה ז' במסגרת תוכנית הפיילוט.

 .במחוזות מרכז וחיפהבמסגרת תוכנית הפיילוט  מנה ראשונה HPVכתה ז':  .4

 
 *בית ספר, מתנ"ס קהילתי.בבתי הספר ו/או במרכזים ייעודיים במתארים כגון:  החיסונים יינתנו 

 
 בדיקות סינון

 *בית ספר, מתנ"ס קהילתי.לתלמידים בבתי הספר ו/או במרכזים ייעודיים במתארים כגון:  תבוצענה

 
 חינוך לבריאות 

למידה בלתלמידים  יעוברועל מנת למנוע כניסת אנשי צוות נוספים לשיעור בכיתה, שיעורי חינוך לבריאות 

  .מרחוק

 

 להנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה באותה עת. בהתאם *

 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 על(ו)בפ ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:

  פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 
 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות

 קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ד"ר אודי
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות 
 רופאי המחוזות

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות
 מר רון רביע , אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות

 ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות , אחות מפקחתליאורה ולינסקיגב' 
 גב' בלה אלרן, אחות אפידמיולוגית ארצית בבריאות הציבור, משרד הבריאות

 גב' יפית יצחקי, אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד, משרד הבריאות
 אחיות מחוזיות

 , המפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוךלאופר אפרתגב' 
 שירות בריאות התלמיד, חברת נטלימנהל , מר דורון קוטלר

 מר דוד חוגי, מנהל שירות בריאות התלמיד, חברת פמי פרימיום

 


