
אני ממתין לתוצאות 
הבדיקה

הבדיקה שלי מראה שאני חיובי/ת: 
מה עלי לעשות?

אם יש לך סממני מחלה ובעקבות הפנייה של רופא/רופאה עברת בדיקת קורונה, יש חשד שאכן הנך נגוע/ה 
את/אתה חייב/ת  להדיר את עצמך בקרנטינה )הסגר( מיד! ההסגר שלך יסתיים רק כשש  במחלה .

תוצאת הבדיקה תהיה שלילית .

במידה ותוצאת הבדיקה תהיה חיובית, תוארך תקופת הסגר . עליך להודיע לכל האנשים שאיתם היית מגע הדוק 
שביומיים שלפני הופעת תסמיני המחלה . אנשים אלה חייבים לשים לב אם גם אצלם מופיעים תסמיני מחלה ול

צמצם את מגעם עם הזולת . אנשים אלה לא מחוייבים בשלב זה להכנס לסגר .

אנא השארו בסגר!  
משמעות הדבר: לא לעזוב את הדירה חוץ מלצאת 
לקחת דואר מתיבת הדואר או להוציא אשפה . נא 
להמנע ממגע ישיר עם אנשים אחרים המתגוררים 

יחד איתך . ככל שהדבר אפשרי, נא להיות בחדר 
ששלך, גם בזמני הארוחות . עליך לעטות מסיכה בק
רבת אחרים שבדירה . נא לאוורר את כל החדרים 

שבדירה באופן מסודר .  אם יש לך גינה או מרפסת, 
אפשר לשהות בהם לבד . תקופת הסגר מסתיימת 
לאחר 10 ימים מתחילת הופעת תסמיני המחלה, 
שכמובן בכפוף להסתלקות מוחלטת של תסמיני המ

חלה במשך 48 השעות  .האחרונות . אחרת, חייבים 
עדיין להשאר בסגר .

נא להכין רשימת קשרים עם הזולת.    
נא לכתוב רשימה של כל האנשים שאיתם היית 

במגע הדוק ביומיים האחרונים שלפני תחילת 
הופעת המחלה אצלך: שם, כתובת, תאריך לידה, 

מספר טלפון וכתובת מייל . יש להניח, שקיימת 
אפשרות שהדבקת גם אותם . להבהרת העניין: מגע 
הדוק משמעותו: שהייה משותפת  בחלל סגור יותר 

מ 15 דקות ללא עטיית מסיכה וללא שמירה על 
מרחק מינימלי של 1.5 מטר זה מזה . אנשים אלה 

מכונים בשם: אנשי מגע מדרגה ראשונה .
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המתנה להודעת משרד הבריאות:    
משרד הבריאות מתקשר אליך ועובר יחד איתך על 
שרשימת אנשי המגע שלך שרשומים ברשימה שהכ

נת ומוודא אם הם אמורים להיות כלולים ברשימת 
אנשי המגע ההדוק מדרגה ראשונה .

אנא דווחו על כך לאנשי הקשר שלכם   
מיד לאחר השיחה עם משרד הבריאות עליך 

להודיע לאנשי המגע ההדוק מדרגה ראשונה שלך 
שעליהם לעבור מיד לבידוד בסגר ועליך לוודא 

שאכן המסר הובן ונקלט . אנא, שאל/י את אנשי 
המגע ההדוק מדרגה ראשונה אם הם זקוקים 

לאישור שהם בבידוד עבור המעביד שלהם ועליך 
להודיע על כך למשרד הבריאות .אם מדובר בגן 

ילדים או בכיתת בית ספר, הורי הילדים מזמינים 
 אישור על בידודם בשיטה האלקטרונית

schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de

3

4

HEBRÄISCH



 אני איש מגע הדוק: 
מה עלי  לעשות?

משרד הבריאות מחליט מיהו איש קשר עם מגע הדוק בדרגה ראשונה . למעשה, הנך מקבל/ת הודעה כזאת לא 
דרך משרד הבריאות ישירות, )אלא מקשר שלישי . כמו: אדם שנדבק בעצמו או דרך מינהלת בית הספר( . בכל 
זאת, הודעה פרטית כזאת נחשבת כמחייבת . ברגע שקבלת הודעה כזאת, עליך להכנס מיד לבידוד. 
אסור לך לעזוב את הדירה שבה אתה בסגר ולהמנע ממגע עם שאר בני הבית . בדיקה לקביעת נשאות לוירוס 

חיונית רק אם החלו להתפתח אצלך סממני מחלה, כמו: חום, שיעול, כאבי גרון וכו’ .

במקרה זה נא להתקשר מיד למשרד הבריאות באיזור מגוריך . הבידוד בקרנטינה נמשך 14 ימים החל ממגעך 
האחרון עם נשא וירוס שאומת בבדיקה . גם אם יש לך תוצאות בדיקה שליליות לא ניתן בעיקרון לקצר את 

תקופת הבידוד . אם את/ה זקוק/ה לאישור עבור המעביד תוכל/י לבקש זאת במשרד הבריאות באמצעות 
הקו החם בטלפון או בדואר האלקטרוני .אם יש באפשרותך לעשות זאת גם עבור אנשי המגע שהיו איתך אנא 

עשה/י זאת . אם מדובר בגן ילדים או בכיתת בית ספר,  על ההורים להזמין אישור בידוד בבקשה באמצעות 
schulkitajug@bezirksamt-neukoelln.de מייל לכתובת הבאה

 תודה! יחד ננצח את הוירוס . אנו מודים לך על שיתוף הפעולה הפורה ומאחלים לך כל טוב! 

אנא רשמו את אנשי המגע ההדוק שלכם לפי הדוגמא הבאה:

שם משפחה, שם פרטי

BEZIRKSAMT NEUKÖLLN | GESUNDHEITSAMT
 מינהלת מחוז נויקלן, משרד הבריאות 

 תוכל/י למצוא מידע מפורט בנושא באתר האינטרנט שלנו:
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/corona/ 

Tweeter: @BerlinNkl  בטוויטר 
Instagram: @ba_neukoelln_berlin  באינסטגרם 

Facebook: facebook.com/BANeukoellnBerlin  בפייסבוק 
10.11.2020 מידע אקטואלי ל

כתובת מיילמספר טלפוןתאריך לידהכתובת


