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לכבוד
ח"כ יפעת שאשא-ביטון
יו"ר הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש
שלום רב,
הנדון :התייחסות איגוד רופאי בריאות הציבור לפתיחת השמיים לתעופה אזרחית
שמחנו לשמוע כי המעבדה לביצוע בדיקות מהירות בנתב"ג כבר הוקמה ומחכה כעת לסיום תהליך בדיקת תיקוף ע"י
משרד הבריאות.
קיים רציונל לקבלת שתי תשובות שליליות לנוכחות נגיף הקורונה ( )SARS-CoV-2בבדיקת  PCRלפני קבלת אישור
עליה למטוס ,הראשונה  72שעות לפני הטיסה והשנייה ביום הטיסה.
יש לציין שלפי מיטב ידיעתנו ,משרד הבריאות טרם פרסם נוהל לגבי חובת ביצוע שתי בדיקות ,כאמור לעיל ,עבור
נוסעים יוצאים ונכנסים ,כולל התייחסות לארצות ירוקות ,כתומות ואדומות.
אנחנו מחזקים את דרישת הוועדה לקבלת קריטריונים ברורים ושקופים להגדרת ארצות ירוקות לעומת ארצות
כתומות או אדומות .אפשר להיעזר לדוגמא בקריטריונים של המרכז האירופי לבקרת מחלות.
חשוב לציין כי ישנם מספר תהליכים נוספים שחייבים להתקיים כחלק בלתי נפרד מהפעלה בטוחה של נתב"ג:
 .1קבלת אישור משרד הבריאות ומשרד התחבורה על כך שכל התשתיות הדרושות להפעלה בטוחה של נתב"ג,
על פי "התו הכחול" ,קיימות ותנאי תפעולם עומדים בכל דרישות אלו;
 .2הסדרת מתחם המתנה עבור נוסעים הממתינים לקבלת תשובת בדיקתם;
 .3הקמת מתחם המתנה נוסף ונפרד עבור נוסעים בעלי תוצאה חיובית לנגיף הקורונה או כאלה שפיתחו תסמיני
מחלה בעת הטיסה או בעת שהייתם בנתב"ג .מתחם זה צריך לכלול אזור טיפול בחולים בעלי תסמינים עד
להעברתם לבית חולים או למעקב וטיפול בקהילה;
 .4קביעת הסדרי זרימת תנועה של הנבדקים בצורה יעילה ובטוחה לפני ביצוע הבדיקה ובעת ההמתנה לקבלת
התשובה;
 .5הקמת יחידה אפידמיולוגית בנתב"ג ,לצרכים הבאים:
א) שלוחה קבוע של לשכת הבריאות – מחוז מרכז בשדה התעופה לשם ניהול וטיפול בנוסעים בעלי תשובה
חיובית .שלוחה זו תפעל  24/7ותרכז את כל המידע הדרוש ,כולל תיעוד תוצאות בדיקות מעבדתיות ,חקירות
אפידמיולוגית ראשונית ותיעוד שיחות עם נוסעים בעלי תוצאה חיובית והפנייתם להמשך טיפול לפי הנחיות
משרד הבריאות;
ב) מערך אפידמיולוגי לבדיקת שיעור ההידבקות בנגיף הקורונה בקרב נוסעים לצורך איסוף שיטתי של מידע
בנושא;

ג) הנחיית פעילות שיטתית ומקצועית בגישת קידום בריאות למניעת הדבקה בנגיף קורונה ומחלות מידבקות
אחרות.
בברכת בריאות,
פרופ' חגי לוין,
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל,
ההסתדרות הרפואית בישראל

העתקים:
חברי הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש
ח"כ יולי אדלשטיין ,שר הבריאות
ח"כ יואב קיש ,סגן שר הבריאות
ח"כ מירי רגב ,שרת התחבורה
ח"כ אורית פרקש הכהן ,שר התיירות
ח"כ גבי אשכנזי ,שר החוץ
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ד"ר שרון אלרעי פרייס ,ראש שרותי בריאות הציבור (בפועל)
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