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 )15\3\2020מגפת הקורונה (נכון לתאריך הנחיות למרפאות שיניים בקהילה בעניין התמודדות עם 

 .המשרד מוציא הנחיות המתעדכנות בהתאם לצורך ולהתפתחויות
 לעת זו, מרפאות שיניים יכולות להמשיך לעבוד תוך שמירה קפדנית על הכללים הבאים: 

ל ע אנשים (אנשי צוות ומבקרים) בו זמנית במתחם המרפאה, ולהקפיד 10יש להימנע משהייה של יותר מ  .1
  מטרים בין השוהים בחדר ההמתנה. 2מרחק של 

ל מרפאות השיניים להתנהל לפי הנחיות המשרד המתעדכנות מעת לעת: ע .2
rona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf/cohttps://www.health.gov.il/Subjects/disease 

  או חייב בבידוד בית, אין לבצע טיפול שיניים בקהילה.\במידה ומטופל מוגדר כחשוד להדבקה ו .3
במקרה של קיומם אין לבצע  –ש לתשאל כל מטופל לגבי תסמינים רספירטוריים (חום, שיעול, קוצר נשימה) י .4

  ת לאחר חלוף התסמינים.לפחו ומייםטיפול שיניים. יש להמתין י
: ניתן להמליץ על 4ו  3יש להפעיל שיקול דעת לגבי ביצוע טיפול שיניים דחוף במטופלים כמתואר בסעיפים  .5

עם הטלפונית טיפול תרופתי בהלימה למצב הקליני המתואר. יש לתעד ברשומה הרפואית את השיחה 
  המטופל וההנחיות שניתנו.

, יש 4ו  3אופרטיבי דחוף שלא ניתן לדחייה, במטופלים כמתואר בסעיפים  במקרים בהם נדרש טיפול שיניים .6
  לפנות למוקד קורונה בקופת החולים.

 ).סקיילר אולטראסוני תמכדוגמומלץ להפחית ככל הניתן שימוש במכשירים המייצרים אירוסול ( .7
 1.3יאות השן יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים על פי נוהל בר .8

 https://www.health.gov.il/hozer/DT01_03.pdf  :עם הדגשים הבאים 
 70%אלכוהול שניות לפחות או חיטוי עם תכשיר על בסיס  20למשך  -שטיפת ידיים במים וסבון  .א

 כנדרש.
זלים, כפפות, מסכה כירורגית הדוקה לפנים, משקפי מגן. מומלץ ביגוד מגן: חלוק סגור עמיד לנו .ב

 להשתמש במגן פנים מלא המכסה גם את המסכה. 
 שימוש בסכר גומי ככל הניתן.  .ג
 עבודה עם סייעת. .ד
 עיקור כל כלי לשימוש חוזר, לרבות ציוד רוטטורי, לאחר כל שימוש. .ה
  וחיטוי משטחים בחדר הטיפולים. ניקוי .ו

 חים גם מחוץ לחדר הטיפולים (ידיות דלתות, מעקות, חדר המתנה, אזור השירותים וכו').ש לבצע ניקוי משטי .9

 נחיות אלה, כאמור, יתעדכנו על פי צורך ויפורסמו למוסדות הרלוונטיים.ה
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