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להלן המלצות המכון למחקר ביולוגי בישראל במספר סוגיות מרכזיות 

המלצות המכון למחקר ביולוגי  
להתנהלות בטוחה  

COVID -19בעידן מגפת הקורונה 



|   IIBR Cutting edge R&D leading to Innovation2

הדבקה וחיטוי משטחיםמניעת 

 להדבקהממקומות צפופים הינם כלים מרכזיים בהקטנת הסיכוי והמנעותממגע בין אנשים ושמירת מרחק המנעות, הגיינהשמירה על.

 מיוחדותאין צורך לביצוע פעולות , לא שהו אנשים מעל שבועבהם במקומות  .

60שליש לכבס בתוכנית , פריטים הניתנים לכביסהo  רגיליםבחומרי כביסה ושימוש.

70%ואתנול 0.1%תמיסות אקונומיקה בריכוז : בניקוי משטחים לא סופגים ניתן להשתמש בחומרי חיטוי ביתיים בסיסיים כגון.

 בלבדבמקומות בהם יש ילדים וחפצים שילדים נוהגים להכניס לפה מומלץ להשתמש במים וסבון.

דקות10נייר ספוג בחומר החיטוי ולהמתין /סמרטוט/לקבלת טיהור יעיל של משטח מומלץ לנגב את המשטח עם בד.

 ונגיףשאריות לכלוך ואיתובתום זמן המגע יש לבצע ניגוב להסרה פיזית של שאריות חומר החיטוי.

השולחןעכברים וטלפונים מומלץ לכל עובד לבצע טרם כניסתו למשמרת ניקוי של כל הציוד על , מקלדות, במקומות בהם יש שימוש במחשבים.

כפתורי מעליות, ידיות, מעקות: באזורים ציבוריים מומלץ לדאוג לניקוי רוטיני של חפצים שהמגע בהם הוא תכוף כגון  .

 הגדולבמרחב הציבורי או להשתמש בשיטות ערפול של חומרי הדברה מפאת הנזק הבריאותי והסביבתי הדברה או חיטוי צורך לבצע אין.  .

חזרה לתפריט  

ראשי
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חזרה לתפריט  

ראשי

שימוש במזגנים

 המידע המצטבר בספרות המקצועית מצביע כי צורת (. רוק או כיח, נזלת)פיזור הנגיף על ידי פרט חולה מתבצע כאשר הנגיף מוכל בתוך תווך דביק

מהמידע המצטבר עולה כי אין הוכחה  , בנוסף. או על ידי טיפות שוקעות( ישיר בין אנשים או לא ישיר בתווך משטחים)ההעברה הראשית היא מגע 

(  מסכות)ללא שימוש במיגון , ריחוק חברתיללא שמירת טיפתיתמצביעים על העברה , הדיווחים בנושא זההאוויר וכל להעברה משמעותית באמצעות 

.ועל ידי אכילה בכלים משותפים

 לפיכך  (. כגון פלסטיק או מתכת)מניסויים אשר נערכו במכון עולה שנדרשות פעולות ערבול אגרסיביות כדי לחלץ את הנגיף ממשטחים שאינם סופחים

וזאת בניגוד , ממשטחים שאינם סופחיםCOVID-19עולה כי נדרשת השקעה אנרגטית משמעותית להרחפת טיפות מזוהמות שפוזרו על ידי חולה 

נדרשת אנרגיה רבה עוד  ( 'נייר וכד, קרטון)במקרה של משטחים סופחים ונקבוביים (. המונחת על המשטח ואינה דבוקה אליו)למתארי אבקה יבשה 

.קטן עוד יותריותר ומכאן שהסיכוי להרחפה מחדש 

קצב הדעיכה של הנגיף על גבי קיץ מדגימה באופן ברור כי בתנאי , תוצאות עבודת המחקר אשר בוצעה במכון בנושא שרידות הנגיף על משטחים

,  משטחים בתוך רכבים חונים)הישראלי בקיץ הנגיף אינו שורד על גבי משטחים סביבתיים אשר מתלהטים , כלומר. משטחים מואץ באופן משמעותי

(.'וכומעקות באזורים ציבוריים 

התוצאות מראות שדרך ההעברה הדומיננטית  . סימפטומטים-עבודה תאורטית שבוצעה במכון בחנה את אופני ההדבקה האפשריים על ידי חולים פרה

תוצאות אלה עונות בקנה . כמו כן תיתכן העברה דרך משטחים רבי מגע כשההעברה באמצעות האוויר משנית. היא באמצעות מגע פיזי בין אנשים

.המכוןאחד עם הממצאים הניסיוניים של 

מחדש של נגיפיהרחפה, סיכוםSARS-COV-2הדבקה אווירית מהווה  ,על ידי מזגנים או פעילות אנושית בחדר אינה מהווה גורם סיכון משמעותי

.במזגניםאין מניעה משימוש ולכןאחוז שולי ממקרי ההדבקה
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חזרה לתפריט  

ראשי

עובדי  , צוות רפואיבטיחות 

מעבדה ובטיחות סביבה בעבודה  

מדבקRNAעם נגיף המכיל 

 אחר"לעבודה מול כל חולה "universal precautions .

  עבודה מול חולה עם פוטנציאל לנתזים מחייבת חלוק עמיד

משקף או מגן  , הגנה נשימתית אפקטיבית, כפפות, לנוזלים

.וערדלייםעיניים 

עבודה עם כפפות כפולות: עבודה מול מעבדה דיאגנוסטית  ,

,  חלוק דוחה נוזלים, מגן פנים, הגנה נשימתית אפקטיבית

ערדליים וכל העבודה בדגימות משטף תתבצע במנדף 

.ביולוגי

 תירבותו והוקעת חיות, הנגיףכל עבודה הכרוכה בגידול  ,

– BSLמחייבת תנאי  מלאים בתנאים מוגברים בלא  3

.צוות מיומן ומוסמך, תשתיות מתאימות מאושרות, פשרות

בטיחות בלקיחת ועיבוד של דגימות מטוש מהאף והלוע

 הנגיףSARS CoV-2 הינו נגיףRNAולכן תוצר ההפקה , חד גדילי חיובי(RNAחשוף )  עדיין מדבק

.ריריות וכמובן בדקירה, במגע או התזה לעור פגום

 אשר  סגור צריך להתבצע במנדף ביולוגי המוצב בחדר הניטרולפתיחת הדגימות לביצוע תהליך

.הכניסה אליו מוגבלת לצוות המבצע בלבד

חלוק עמיד לנתזים, לאורך כל השהות בחדר על אנשי הצוות להיות מוגנים בשני זוגות כפפות  ,

.פניםאו מקבילה ומגן N95נישמית

 רמותGuanidine thiocyanate הפקה בהם יחס ה בפרוטוקלי, 30%מינימליות מעל לlysis

.הבופרדוגמא גבוה יותר לטובת /בופרעדיפות לפרוטוקולים בהן יש יחס . 1:1-לדוגמא קרוב ל 

 המכילים בבופריםניתן להשתמשGuanidine hydrochloride 30-50%.בריכוז בין.

הגדלת שולי בטיחות ללקיחה ועיבוד של דגימות מטוש  

 1%: המכילים גם דטרגנט כגוןלבופריםיתרון Triton X-100 .

 חדרדקות בטמפרטורת 20זמן הדגרה מינימלי למשך.

60-65ביצוע הדגרה ב , במידת התאמת הפרוטוקולoC.

 סרכוז"Spin-down " המבחנהשל המבחנות למניעת הישארות רסס עם נגיף חי בחלק העליון של.

 הרגילה  למעבדה לפני הוצאתן והמעמד של המבחנות 0.1%חיטוי חיצוני עם תמיסת אקונומיקה

.הרובוטיתבה מוצבת המערכת 

 בופרנוכחותlysis לדוגםבמבחנת דגימת המשטף אינה מומלצת לחלוטין ומהווה סיכון משמעותי.

:לזכורחשוב

מוכנההמבחנה,lysisהבתמיסתהנגיףהדגרתלאחר

להדבקהחששללאהרובוטיותבמערכותלשימוש

התמיסהשלשפךכילזכוריש,אולם.הנשימהבדרכי

הגרעיןחומצותדרכהאשרכימיתלכוויהלגרוםעלול

מדבקותלהיותעשויותעדייןהנגיףשל
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