התפרצויות מקומיות בשבוע האחרון ,שמקורן העיקרי הוא חוזרים מחו״ל
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לאחר חודשים ארוכים של ירידה ,והגעה למספר הדבקות חד ספרתי יומי בישראל )בניכוי נתב״ג( ,ארעו בשבוע האחרון
תצפית מספר התפרצויות ,במקומות שונים בארץ.
להבנתנו ,המקור להתפרצויות כרגע בכל המקרים הם חוזרים מחו״ל .רוב ההתפרצויות מתבטאות גם בבתי ספר ,כולל
התפרצויות של עשרות.
שליש מהנדבקים מחוסנים – ייתכן שכתוצאה מעליה בתפוצה ובפיזור של הנגיף ולאו דווקא כתוצאה מירידה ביעילות החיסון,
במיוחד לאור החיסון הנרחב של האוכלוסיה.
בשלב הנוכחי עדיין לא ניתן להצביע ישירות על סיבת ריכוז ההתפרצויות בשבוע האחרון ,ובמיוחד לא ניתן להפריד בין סיבה
משמעות אנושית )הורדת מגבלות הקורונה בשבועות האחרונים( או הגעת הוריאנט דלתא באמצעות נוסעים מחו״ל.
אין משמעות בשלב זה לניתוח כלל ארצי של התחלואה – המספרים עדיין נמוכים ,ואינם מאפשר תחזית אמינה קדימה .ניתוח
מבוסס קצב גידול ארצי מטעה בגלל הרגישות לארועים נקודתיים.
אין שינוי בהערכה שהחיסון יעיל כנגד הוריאנטים הנפוצים כרגע ,אך יש להמשיך ולעקוב אחר המשך ההדבקות.
יש למנוע התפשטות בלתי נשלטת של המגפה .הוריאנט דלתא מדבק יותר באופן משמעותי .הדרך היחידה להשאר בשגרה היא
מסקנות נקיטת צעדים למניעת התפשטות ,כבר כשהמספרים נמוכים .לאורך החודשים האחרונים נצפית עליה ביעילות ההדבקה של הנגיף
כתוצאה מוריאנטים.
חידוש מבצע ההתחסנות ,בכל הגילאים )מעל  .(12הסיכון מקורונה גדול משמעותית מזה שבחיסון ,במיוחד כשיש התפרצויות.
מומלץ להחזיר עטיית מסכות במקומות סגורים ,ולהקפיד במיוחד אצל אנשים לא מחוסנים או במגע עם לא מחוסנים.
בפרט ,תלמידים ועובדי הוראה.
הגברת השליטה על הכניסה בארץ היא חיונית .בפרט) ,א( בדיקה בכניסה לארץ ובדיקה נוספת לאחר  3-4ימים) .ב( נהלים
ייחודיים לבקרת הכניסה ממדינות אדומות) .ג( חידוד נהלי כניסה לארץ באמצעות הסברה.
פרופ' י .אשכנזי ,פרופ' ד .גזית ,פרופ' ר .קלדרון מרגלית ,פרופ' נ .כץ ,פרופ' ר .ניר-פז ,פרופ׳ מיכאל אסף ,ד״ר הילה דה-לאון.
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יש לבחון באופן רצוף את אופי ההתפרצויות
בשלב הנוכחי ניתוח מבוסס קצב גידול ארצי מטעה בגלל הרגישות
להתפרצויות נקודתיות .עם זאת ,יש מספר גורמים המראים כי יש צורך בהמשך
מעקב:
-

מספר ההתפרצויות הנקודתיות והיקפן גדול באופן משמעותי מהשבועות
האחרונים

-

ההתפרצויות הנוכחיות התבטאו במערכת החינוך ,שם הדיגום רחב מאד.

ערים עם  3נדבקים ומעלה אתמול
פרדס חנה-
כרכור 3 ,ראש העין5 ,
נתניה 3 ,

דגשים למעקב:
 בחינת מגמות בראי של מספר ימים. הצבת קריטריון כמותי לאפיון התפרצות לפי היחס בין )שורש( מספרהנדבקים היומי לבין מספר המאומתים הפעילים בעיר.
 יש לוודא כי מקור מאושפזים חדשים בשבועות הקרובים מקושר לשרשראותהדבקה ידועות.
 יש לוודא כי מספר המתאשפזים החדשים בשבועות הקרובים הוא מובן לאורהיקף ההדבקה ומאפייניה )חיתוך גילאי וחיסוני(.
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בנימינה-
גבעת עדה,
46

תל אביב  -יפו,
7
הרצליה9 ,

מודיעין-
מכבים-רעות,
13

הסיכון באשפוז )בינוני+קשה( לקורונה בגילאים שונים ללא התחשבות בחיסון
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ללא חיסון ,הסיכון באשפוז מקורונה במצב בינוני או קשה אינו זניח .יש להדגיש זאת בעת עידוד מבצע ההתחסנות .בנוסף ,תסמיני קורונה לאורך
זמן ארוך )מעל  3חודשים( נפוצים בעשרות אחוזים ממאושפזים אלו ,לפי פרסומים בעולם .חיסון מקטין סיכון זה פי .10-20
לפי פרסומים מהעולם ,אצל ילדים צעירים יש כ 0.1%-המפתחים דלקת רב מערכתית חמורה המקושרת לנגיף ,אחרי ההחלמה מהנגיף.
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