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 א.נ.,

 
 צורך דחוף בדיגום נרחב בבתי ספר עקב זיהוי הווריאנט ההודי הנדון: 

              

 שלום רב,

 
תחלואה  תמתגלי, הוחלט כי כאשר השכבות וחזרה לפעילות בבתי הספר כידוע לך, לצד פתיחת הקפסולות בכלל

כדי למנוע הדבקה והתפרצות נרחבת  חיוניתיש לטפל בה באופן מהיר ונרחב כדי למנוע את התפשטותה. גישה זו 
 ם, והקהילה שלהם. בקרב הילדים, שעדיין אינם מחוסני

ילדים בבתי ספר שונים שנושאים את הווריאנט  5ביממה האחרונה התקבלו תוצאות של ריצוף גנומי שהעידו על 
"צמח השדה" במעלה  -ודוד, "יוסף" בחולון, "דקל וילנאי" בפרדס חנה, "קשת" באש "שבילים": בי"ס  ההודי

  אדומים. 
 

 התפרצות. היתה לאחרונה  ,למעט בית הספר בחולוןעיל, ל כל בתי הספר המוזכריםבחשוב לציין ש
כבר אתמול פנינו לאנשי המקצוע במשרדכם במטרה לתאם במהירות, כבר הבוקר, דיגום לבתי הספר, אך לצערנו 

 נתקלו בקשיים בשיתוף הפעולה. 
 

מסוכן, העובדה השילוב של הימצאות ווריאנט שעלול להיות  –גם אם לא ידוע כרגע בבתי הספר על מאומתים 
מהמקרים, מחייב ביצוע  70%תסמינים ב-שהיו התפרצויות לאחרונה, והידע מהמגפה עד כה שילדים הינם א

 , על מנת לוודא שאין תחלואה חבויה. דיגום מהיר בבתי הספר הנ"ל באופן נרחב
המצב מסוכן בייחוד לאור העובדה שהילדים אינם מחוסנים ושוהים ביחד זמן ממושך בחללים סגורים. אם לא 

 . או חלק ממנו ית הספרשקול סגירה של בנוכל לדגום כנדרש נצטרך ל
 

אנו מצפים לשיתוף הפעולה של משרד החינוך, מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, ולעבודה מהירה ומשותפת 
 ההורים כדי להפחית את הסיכון המשמעותי האפשרי במצב זה. מול 

 
 בברכה,

 

 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
  ראש שרותי בריאות הציבור
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 העתק:
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות

 , שר החינוך ח"כ יואב גלנט אלוף )במיל'(
   פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

  מנהל תכנית קורונה, פרופ' נחמן אש
 מחוזות  הרופאי 

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 
 כל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי עו"ד מי

 הס, הלשכה המשפטית -עו"ד אסתי ורהפטיג
  בריאות הקידום לד"ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך ו

 אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד , יפית יצחקיגב' 
 גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר )חירום, ביטחון ובטיחות(, משרד החינוך  מר אריה מור,
 גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך 

 עו"ד אילת מלקמן, יועצת משפטית, משרד החינוך 
 משרד החינוך , מנהל אגף )היערכות לשעת חירום(, מר שאלתיאל רם

 

 


