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  לנגיף נתוני משרד הבריאות על מקור החשיפה של חולי קורונה

לעניין של הכנסת ביטון, יו"ר הוועדה המיוחדת -לבקשת חברת הכנסת יפעת שאשא 

נציג להלן פות ולרעידות אדמה, יות המדינה למגכנגיף הקורונה החדש ולבחינת היער

קורונה ה( על התפלגות חולי BIהבריאות )נתוני מערכת הנתונים של משרד את 

 .לנגיף מאומתים לפי מקום החשיפהה

בשעה   2020ביולי  6-למתחילת משבר הקורונה ועד נתוני משרד הבריאות, לפי 

  1. חולי קורונה ,16230בישראל אובחנו בבוקר  :459

ביולי בשעה  6-ועד ל 2020באפריל  19-תחילת יישום ההקלות במפי הנתונים, -על

 מכלל החולים המאובחנים 55%-, שהם כקורונה  חולי  ,62416  בישראל  אובחנו  ,9:45

 . פהמתחילת המג

  חולים  8,283-להחולים שאובחנו מתחילת יישום ההקלות ועד היום,  16,624מתוך 

חולים   8,341-נרשמה הסיבה שבגינה הופנו לבדיקת קורונה, בעוד ל  (49.8%-כ)

הסיבה שבגינה  הנבדקים שנרשמה להם 8,283 . מתוךלא צוינה סיבה זו ( 50.2%-כ)

-)כ מגע עם חולה מאומתב כיוון שהיו ( נבדקו8,137הופנו לבדיקה, רובם המכריע )

 ( או מסיבה אחרת שלא פורטה. 50) . היתר נבדקו בגין שהייה בחו"ל(98%

במערכת מידע על אין  ,(8,341) מתחילת יישום ההקלות כל יתר הנדבקיםלבאשר 

 2. או שלא נרשמה סיבה הסיבה לבדיקתם 

שבו התרחשה מקום ה( נתונים על BI) ומשרד הבריאות מפרסם במערכת הנתונים של

החולים המאובחנים לנגיף הקורונה. נתונים אלה מתייחסים למאובחנים החשיפה של 

של אולם הם מציגים את מקום החשיפה , (2020)סוף פברואר  מתחילת המגיפה

(. 71.5%-החולים שאומתו עד היום )כ 30,162 תוךמ מאומתים חולים 21,562

 ידוע. אינוחולים אלה ( מ12,581)  58%-מקום חשיפתם של כמהנתונים עולה כי 

פה, עולה חולי הקורונה שאומתו מתחילת המג 8,981מקום החשיפה של יתר באשר ל

נחשפו במוסד   10.3%-כ ;(5,907בבית )לנגיף מהחולים נחשפו  65.8%-כ כי:

נחשפו במסגרת   3.9%-כ ; (523נחשפו במוסד רפואי ) 5.8%-כ ;(924) השכלהל

 
, שעה 2020ביולי,  6 , מועד הפקת הנתונים:תמונת מצב כללית –נגיף הקורונה בישראל , BI-משרד הבריאות, מערכת נתוני ה 1

09:45. 
, התפלגות מאומתים מתחילת ההקלות, התפלגות לסיבת בדיקה כל החולים: –קורונה , BI-משרד הבריאות, מערכת נתוני ה 2
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 2%-כ ; (198ביקור בבית כנסת )נחשפו בעת  2.2%-כ  ;(355אירוע או כנס )

נחשפו  1.8%-כ (;183) נחשפו במסגרת שהות במרכזים מסחריים או בחנויות

ב"אף אחד מהנ"ל" לא נחשפו הם כתב כי נ 8.2%-כלגבי במקומות הבילוי ו

   3. (733)בו נחשפו לנגיף שמקום הומנתוני משרד הבריאות לא ניתן ללמוד על 

 09:00בשעה    2020ביולי    6  –תמונת מצב יומית  בפרסום משרד הבריאות לעניין  נציין כי  

פעילויות שונות לפי  42שפורסם באמצעות הטלגרם של המשרד, דירג משרד הבריאות 

 כדלקמן: ,השלוש דרגות סיכון להדבקה בנגיף הקורונ

רמת הסיכון ת שונות לפי יודירוג משרד הבריאות באשר לפעילו  :1 תרשים 

 4בנגיף הקורונה קהלהדב

 

בתרשים צוין כי רמת הסיכון תלויה במידת ההקפדה על הכללים: עטיית מסכה, ריחוק 

מהתרשים לעיל עולה כי בעוד שהזמנת משלוחי מזון וקיום נת ידיים. ייחברתי והיג

פעילות פיזית בחוץ מוגדרות כפעילויות ברמת הסיכון הנמוכה ביותר מבין כלל 

 סיכון הגבוה ביותר.ב שפורטו בתרשים, בילוי במועדון לילה מוגדר כפעילותהפעילויות 

 
  19, ההקלות, חשיפה לפי סוג מקוםהתפלגות מאומתים מתחילת  כל החולים: –קורונה , BI-משרד הבריאות, מערכת נתוני ה 3

 . 09:45 , שעה:2020ביולי,  6 , מועד הפקת הנתונים:2020ביולי  6-עד ה 2020יל באפר
 . 09:43, הופץ בשעה 09:00 – 2020ביולי,  6 –תמונת מצב יומית משרד הבריאות בטלגרם,  4
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