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ירושלים ,ט"ו אלול תשע"ג
 32אוגוסט3124 ,
מספר פניה26843856 :
מספר סימוכין26843859 :
ההורים של ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים
הורים יקרים שלום רב,

הנדון :מבצע "שתי טיפות" -חיסון נגד נגיף הפוליו

בימים אלה עורך משרד הבריאות מבצע חיסון נגד מחלת הפוליו לאור התפשטות נגיף
פוליו פרא באוכלוסייה.
מכתב זה בא להבהיר:
א .את המטרות ,את פרטי מבצע החיסון ואת משמעויותיהם לגבי מוסדות החינוך,
אוכלוסיית התלמידים ועובדי ההוראה.
ב .הנחיות לשמירת בטיחות התלמידים והצוות במהלך מבצע החיסון.
ג .הנחיות לשמירה על היגיינה כדי למנוע התפשטות של מחלות בכלל  ,ומחלת
הפוליו בפרט.
 .2מטרת מבצע החיסון:
מטרת החיסון היא להפסיק את שרשרת ההדבקה של נגיף הפוליו הפרא על ידי
השימוש בחיסון פוליו חי מוחלש .כל הילדים שנולדו משנת  3116ואילך וחלק מהילדים
שנולדו בשנת  ,3115אינם מחוסנים בחיסון זה והוכח כי הם המעבירים העיקריים של
נגיף פוליו הפרא .האוכלוסייה המבוגרת בישראל מחוסנת היטב ואין צורך בהשלמת
חיסון לאוכלוסייה זו .מתן החיסון החי המוחלש מקנה חסינות מעיים ומאפשר לקטוע
את הפרשת הנגיף ,וזו הדרך החשובה ביותר להבטיח שהפוליו יפסיק לאיים על
האוכלוסייה.
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לחיסון פוטנציאל לעבור מאדם לאדם באמצעות מגע עם הפרשות ,ועל כן קיימת הנחייה
לא לחסן תלמיד אם הוא או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית ,סובל מדיכוי
חיסוני משמעותי .הנחייה זו אינה צריכה לשבש את אורח החיים הקבוע והרגיל של
האוכלוסייה בתקופת מבצע החיסון "שתי טיפות".
חשוב שתתקיים שגרת לימודים גם במהלך מבצע החיסון ,ותלמידים ועובדי הוראה
ימשיכו ללמוד וללמד כרגיל .כל צוותי ההוראה בגנים ובבתי הספר היסודיים מקבלים
בימים אלה הנחיות כיצד לנהוג במטרה לקיים שגרת לימודים בריאה .הנחיות נוספות
אפשר למצוא באתר אוח של משרד החינוך.
 .2הנחיות לגבי תלמידים ו/או עובדי ההוראה הסובלים מדיכוי חיסוני
על פי הנחיות משרד הבריאות יש להיערך לאפשרות שחלק קטן מהילדים הסובלים
מדיכוי חיסוני יאלצו להישאר בביתם עד  7שבועות מיום סיום מבצע החיסון.
א .רוב הילדים והמבוגרים עם דיכוי חיסוני אינם מצויים בסיכון יתר כתוצאה
מחשיפה אפשרית לחיסון החי מוחלש ,שכן ברוב המקרים של דיכוי חיסוני,
הזיכרון החיסוני של גופם מספק כדי להתמודד עם נגיף חי מוחלש.
ב .ילדים או מבוגרים לאחר השתלת מח עצם או חולים בלאוקמיה פעילה או מחלת
סרטן ומטופלים בכימותרפיה לתקופה של עד  7חודשים מתום הטיפול .בקבוצה
זו הזיכרון החיסוני להתמודדות עם נגיף חי מוחלש אינו ודאי.
ג.

חולים שלהם חסר בגאמא-גלובולין בדם ,או תת גאמא -גלובולין משמעותית,
נחשבים למדוכאי חיסון ,גם אם הם מקבלים טיפול קבוע ב.IVIG -
בכל מקרה של ספק לגבי חומרת הדיכוי החיסוני ניתן להתייעץ עם הרופא
המטפל.
ילדים מקבוצה  – 2יכולים להשתתף במסגרות חינוכיות (קייטנות ,גנים ובתי
ספר) כבשגרה.
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ילדים מקבוצה – 3
 ילדים הסובלים מלאוקמיה פעילה או מחלת סרטן :יכולים להשתתף
במסגרות חינוכיות במידה שהם קיבלו בעברם לפחות  4מנות של חיסון
מומת.
 מושתלי מח עצם :יכולים להשתתף במסגרות חינוכיות במידה והם קיבלו
לפחות  4מנות של חיסון מומת לאחר ההשתלה.
ילדים מקבוצה  -4מומלץ כי לא יגיעו למוסד החינוכי (גן או בי"ס) עד ששה שבועות
אחרי סיום מבצע החיסון.
תלמידים שבהתאם להנחיית הרופא המטפל לא יוכלו להגיע למוסד החינוכי בשל
היותם סובלים מדיכוי חיסוני בהתאם למפורט לעיל ,יקבלו מענה באמצעות תללי"ם
והצוות החינוכי המטפל של ביה"ס.
 .4הגברת המודעות לניקיון והשמירה על היגיינה נאותה:
נגיף הפוליו שייך למשפחת נגיפי המעיים והעברתו מאדם לאדם היא באמצעות הפרשות
צואה ובמקרים נדירים גם רוק ,שעלולות לזהם את הידיים .הקפדה ביתר שאת ,על
רחיצת ידיים הוכחה כמפחיתה את שיעור מחלות המעיים והשלשולים ב. 42%-
מוסדות החינוך נערכים להגברת ההקפדה על כללי התנהגות ולשמירה על רמת היגיינה
נאותה ומצטיידים בציוד הדרוש לכך.
גם בבית חשוב לשמור על היגיינה .אנא ,הקפידו גם אתם על כללי התנהגות בריאים
ודאגו לשמש דמות לחיקוי עבור הילדים .חשוב לחזק גם בבית את המסרים לשמירה על
ההיגיינה הניתנים במוסד החינוכי .יש להדריך את הילדים לרחיצת ידיים ושמירה על
היגיינה בבית ,בבית הספר ובגן ילדים.
חשוב לדעת:
א .מתי צריכים לרחוץ את הידיים?
 לאחר השימוש בשירותים.
 לאחר מגע עם האף ,שיעול או התעטשות.
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 לפני ואחרי הכנת מזון.
 לפני אכילת מזון.
ב .חמשת השלבים של רחיצת ידיים
 הרטבת הידיים עם מים זורמים נקיים.
 שימוש בסבון .
 שפשוף כפות וגבות הידיים במשך  31שניות.
 שטיפת הידיים להורדת הסבון עם מים זורמים נקיים.
 ניגוב הידיים עם נייר ניגוב או ייבושן במכשיר ייבוש.
אנא חסנו את ילדיכם בטיפות החלב ,הדריכו אותם ותרגלו איתם בהלימה להנחיות אלו.

בברכת בריאות טובה,

דלית שטאובר
מנכ"לית משרד החינוך

פרופ' רוני גמזו
מנכ"ל משרד הבריאות

העתק :הרב שי פירון ,שר החינוך
גב' יעל גרמן ,שרת הבריאות
מר שלמה בוחבוט ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מעלות -תרשיחא
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
הנהלת המשרד
סימה חדד ,מנהלת אגף א' ,חינוך קדם יסודי
יהודית קדש ,מנהלת אגף א' ,חינוך יסודי.
עירית ליבנה ,מפקח מרכז בריאות
ריקי לוין ,מנהל אגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח
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