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 הנחייה לעטיית מסכות במהלך הקורונה

   2022בספטמבר  12סיכום השינויים לתאריך 

 נוסף מידע על רמות הגנה שונות הניתנות על ידי עטיית מסכות ונשמיות •

, המרכזים  PreventionCenters for Disease Control and   (CDC-העודכן כדי להתאים להמלצה של  •
 בתחבורה ציבורית במקומות סגורים לבקרת מחלות ומניעתן( לעטיית המסכות 

 במסגרת שירותי הבריאותשאינם עודכנו ההמלצות לזמן עטיית המסכות במקומות הומים  •

צריך לעטות מסכות במקומות סגורים, בהתאם לרמת המחלה    הציבור הרחבעודכנו ההמלצות לזמן בו  •
 CDC-בקרב קהילת חולי הקורונה ה

 הקדמה 

(, באפשרותך להגן על אחרים סביבך  N95sבעת עטיית מסכות או נשמיות )כלומר, מסכות סינון מיוחדות כגון 
עטיית מסכה או נשמית יכולה להפחית את התפשטות הקורונה, להציל חיים ולהשאיר את   כמו גם על עצמך.

)ישנן שפות נוספות זמינות( בנושא החיסונים  עדכניים הכלכלה פתוחה. אסטרטגיות משולבות, כגון להישאר 
 ועטיית מסכות או נשמיות, יכולות לסייע במניעת מחלות קשות ולהוריד את הנטל על מערכת הבריאות.

המתאימה לך והאיכותית ביותר )ישנן שפות נוספות זמינות( אשר זמינה עבורך.  מסכה או נשמית עליך לעטות 
 National Institute for Occupational Safety and -המאושרות על ידי הכאשר נעטות כראוי, נשמיות 

Health )המכון הלאומי לבטיחות ובריאות תעסוקתית( (NIOSH)  באנגלית בלבד( )כגון(N95s)   מציעות את מירב
ומסכות כירורגיות, ולאחר מכן מסכות   (KF94s -ו KN95s ההגנה, כשלאחריהן הנשמיות הבינלאומיות )כגון

, עליך להתייעץ עם הרופא שלך אם עליך לעבור בדיקת בסיכון למחלת קורונה חמורהפנים מבד. אם הנך 
או אם עליך לשקול אפשרויות לנשמיות אחרות שאינן דורשות בדיקת  NIOSHשמית שאושרה על ידי התאמה לנ 

  of Washington State Department-התאמה. למידע נוסף על בדיקות התאמה ובחירת מסכות, ניתן לבקר ב
Labor and Industries  ,)דף האינטרנט של משרד העבודה והתעשיה של מדינת וושינגטון(L&I)עטיית   ( בנושא

 )ישנן שפות נוספות זמינות(  מסכה מרצון

 סוגי מסכות ונשמיות  -למידע נוסף על סוגים שונים של מסכות ונשמיות וכיצד לשפר את ההתאמה, יש לעבור ל
לית בלבד( מספק מידע על הצורה הנאותה בה סוגים שונים  זה )באנג דף אינטרנט)ישנן שפות נוספות זמינות(.  

של מסכות ונשמיות מסננות חלקיקים, כולל מתי נעשים שינויים למסכות כדי לשפר את ההתאמה. אנשים  
שאינם יכולים לעטות מסכה עקב מצבים התפתחותיים, התנהגותיים או רפואיים יכולים להשתמש במגן פנים  

ש גם ילדים במעונות, קייטנות ובגילאי הגן ועד כתה י"ב אם במידה ולא ניתן  עם מחיצה. אלה עשויים לשמ
יש להודות, עם זאת, שאלה אינם מספקים את אותה רמת ההגנה עבור אלו החובשים  למצוא מסכה מתאימה.

 Washington State Department of-ניתן לעיין ב אותם כמו בעת עטיית מסכה או נשמית המתאימה היטב.
Health (WA DOH )12-לתכניות ל, מחלקת הבריאות של מדינת וושינגטון Schools, Child Care, Early -K

Learning, Youth Development, and Day Camp ד כתה י"ב, מעונות לילדים, למידה מוקדמת,  )גילאי הגן וע
 -ניתן לעיין ב )ישנן שפות נוספות זמינות( להנחיות לעטיית מסכה. כמו כן, התפתחות בני הנוער וקייטנות(

ממליצה לא להשתמש  DOH-ה )ישנן שפות נוספות זמינות( קבוצות ספציפיות של אנשים ל CDC-שיקולי ה
במסכות עם שסתומי נשיפה או פתחי אוורור, מסכות בד בעלות שכבה אחת, בנדנות בעלות שכבה אחת או  

 צוואר.-מסכות פנים 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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 L&I-ידי הניתן להשתמש בנשמיות עם שסתומי נשיפה במקומות עבודה בהתאם להנחיות שפורסמו על 
 )באנגלית בלבד(. 

)באנגלית בלבד( לקבלת רשימה של שאלות נפוצות   המסכות  בנושא DOHדף האינטרנט של -ניתן לבקר ב
 בנושא מסכות.  

 לאורך שאר המסמך הזה, המסכה מתייחסת הן למסכות והן לנשמיות. 

 צווים מחייבים עדכניים וצווי בריאות 

, בבתי כלא למבוגרים ובבתי סוהר  מסגרות שירותי בריאות -צוים ציבוריים עדכניים דורשים עטיית מסכות ב
 רשויות בריאות הציבור עשויות לדרוש עטיית מסכות במצבים מסוימים, כגון התפרצות מגיפה.למבוגרים. 

 של מדינת וושינגטון   Department of Healthהצו של

)באנגלית בלבד( מחייב עטיית מסכה במסגרות מסוימות, ללא קשר  צו עטיית המסכות של מזכיר הבריאות  
 למצב החיסון:

 מסגרות שירותי בריאות  •

רמת המחלה בקרב  מתקני בתי סוהר ובתי כלא למבוגרים כאשר המחוז שבו המתקן ממוקם הוא בעל  •
 היא בינונית או גבוהה )זמין בספרדית(  CDC -קהילת חולי הקורונה במתקן לפי ה

)באנגלית בלבד(. כל העובדים והמבקרים, בנוסף   צו-אים מן הכלל לדרישה זו; ניתן למצוא אותם בישנם היוצ
כל אדם  מסגרות שירותי בריאות -ם לעטות מסכה במקומות סגורים בלאנשי מקצוע בתחום הבריאות, נדרשי 

 כוף צו זה מול העובדים והלקוחות. אחראי לציית; לעסקים יש גם אחריות לא

 בוטל: צו פדרלי 

המחייב עטיית מסכות בתחבורה ציבורית  CDC-, כתוצאה מצו בית משפט, צו ה 2022באפריל  18-החל מ
ובמרכזי תחבורה ציבורית כבר לא בתוקף. עם זאת, מסכות נשארות כלי חשוב לשמירת הנסיעה והתחבורה 

ממליץ לעובדים ולנוסעים  WA DOH-)ישנן שפות נוספות זמינות(ה CDC -לבהתאם הציבורית כבטוחה לכולם. 
בני שנתיים ומעלה לעטות מסכות בכל מסגרות התחבורה הציבורית במקומות סגורים, כולל גם כלי תובלה 

 למידע נוסף.  בורה ציבורית מסגרות תח -ומרכזי תחבורה ציבורית. באפשרותך לעיין ב

 נת וושינגטון הכרזת מושל מדי

COVID-Proclamation 20 25.19- 19  מידע על אחריות עסקית עבור לקוחות ועובדים מופיע בהכרזות המושל 
Washington Ready  הכרזה(בנושא הקורונה מ 25.19-20-Washington Ready)  אנגלית בלבד( וב(-  

Safe Workers –08 -Proclamation 21 ( 08-21הכרזה  – )באנגלית בלבד(. עובדים מוגנים( 

Washington State Labor and Industries (L&I)  והכרזת המושל 

למרות שבדרך כלל אין חובה בעטיית מסכות ברוב מקומות העבודה בהתאם להצהרת המושל המופיעה לעיל, 

)באנגלית בלבד(. בנוסף, עסקים   הקורונה דרישות והנחיות למניעת   L&I-המעסיקים נשארים מחויבים לציית ל

Proclamation 21- -. באמצעות הכללי העסקפרטיים יכולים לבחור לדרוש עטיית מסכות ועל המבקרים לכבד את 
Safe Workers –08   לעובדים יש את הזכות לעטות  )אנגלית בלבד(,  עובדים מוגנים( –  08-21)הכרזת המושל

)באנגלית בלבד( מגן על  של וושינגטון( 609-62-296)הקוד המנהלי   WAC 296-609-62העבודה .  מסכה במקום

)באנגלית בלבד(,    WAC 296-609-62-בהתאם לזכותו של עובד לעטות מסכה בזמן חירום לבריאות הציבור.  

מעסיקים אינם יכולים למנוע מעובדים לעטות מסכות, נשמיות או מכשירי או ציוד מגן אישיים אחרים למעט המותר  

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
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)ישנן   הבחירה לעטות מסיכה בעבודה כאשר הדבר אינו נדרש :L&Iלפי  מניעת הקורונה-ניתן לעיין ב בחוק.

  למידע נוסף שפות נוספות זמינות(

 גופים ועובדים מקומיים לבריאות הציבור 

לעובדי בריאות מקומיים יש את הסמכות להנפיק צווי בריאות כדי לפקח על מחלות בתחום השיפוט שלהם.  
צווים אלו עשויים להיות נוקשים יותר מצווי מדינה אך אינם יכולים להיות פחות נוקשים. באפשרותך לבדוק עם 

 שלך )באנגלית בלבד( ולפעול לפי כל צווי הבריאות הקיימים לאזור זה. תחום שיפוט בריאות המקומי

 המלצות 

 ר בנוסף לדרישות הספציפיות לעיל. להלן המלצות כלליות לבריאות הציבו

 מסגרות תחבורה ציבורית

WA DOH  במסגרות ממליצה לעובדים ולנוסעים מגיל שנתיים ומעלה לעטות מסכה או נשמית מתאימה
מטוסים, אוטובוסים,   )ישנן שפות נוספות זמינות(, כולל כלי תובלה )כגון תחבורה ציבורית במקומות סגורים 

רכבות, מעבורות, רכבות תחתיות, מוניות, נסיעות משותפות ותחבורה רפואית שאינה דחופה( ומוקדים )כגון 
שדות תעופה, מסופי אוטובוסים או מעבורות, תחנות רכבת או רכבת תחתית ונמלי ים(. אלו הן מסגרות  

ו מאווררות בצורה לא נאותה )כגון נתיבי טיסה בשדה  שאנשים רבים עוברים בהן, והן עלולות להיות צפופות ו/א
התעופה(. נוסעים ועובדים יכולים להגן על עצמם ועל הסובבים אותם על ידי עטיית מסכה או נשמית מתאימה 

 CDC-הנחיות ה-כדי לעזור לשמור על בטיחות הנסיעה והתחבורה הציבורית לכולם. לקבלת מידע, ניתן לעיין ב
זמינות(, אך יש לדעת שדרישות  )ישנן שפות נוספות  על שימוש במסכות פנים במסגרות של תחבורה ציבורית 

K- 12-קודמות הן כעת בגדר המלצות. ניתן לעיין בדרישות והדרכה לצמצום העברת נגיף הקורונה בתוכניות ל
Youth Development, and Day CampSchools, Child Care, Early Learning,   ,גילאי הגן ועד כתה י"ב(

)ישנן שפות נוספות זמינות(  (wa.govמעונות לילדים, למידה מוקדמת, התפתחות בני הנוער וקייטנות( )
בעטיית  מעודד מפעילי תחבורה ציבורית לתמוך  WA DOHלהנחיות על מסכות באוטובוסים של תלמידים. 

 ים. מסכות על ידי כל האנש

 עטיית מסכות במסגרות שירותי בריאות 
)באנגלית בלבד(. כל    צו עטיית המסכות של מזכיר הבריאות -יש ללבוש מסכות במסגרות בריאות בהתאם ל

יים המלצות הבינ -מסגרות שירותי הבריאות יכולות לקבל גישה לציוד מגן אישי ולהנחיות בקרת המקור ב 
 )אנגלית בלבד(.  DOH 391-420 (wa.gov)במסגרות שירותי בריאות,  CoV-SARS-2למניעת זיהום ובקרה של 

 המלצות עטיית מסכות עבור מסגרות קהילתיות שאינן בתחום הבריאות

רמת המחלה בקרב קהילת חולי  ר שימוש במסכה במקומות סגורים מומלץ לאנשים מגיל שנתיים ומעלה כאש
 )זמין בספרדית( הינה בינונית או גבוהה במסגרות הבאות:  CDC-הקורונה לפי ה

 )אנגלית בלבד(  אתרים של ספקי שירות לחסרי בית  •

)אנגלית בלבד( )לדוגמה, ספינות פירות ים מסחריות, אוניות משא, אוניות  ימיות מסחריות  מסגרות  •
 תענוגות( 

שבהן שמירת מרחק פיזי אינה אפשרית עקב אופי העבודה, כגון במחסנים,   סביבות עבודה צפופות  •
 , ותחבורה המסופקת על ידי המעסיק מיפעלים, מתקני אריזות מזון ועיבוד בשר

אזורי מגורים משותפים של מתקני מגורים משותפים )לא חדרי שינה(, כולל אתרים לשחרור עבודה,  •
 , ודיור לעובדים זמני ני מעצרמתקדיור לשם הסתגלות, שיקום לנוער או 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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בכלא למבוגרים, בבתי סוהר למבוגרים, במקומות סגורים במסגרות שבהן נמצאים אנשים הכלואים  •
 )למשל, בתי משפט( במתקני שיקום לנוער או במתקני מעצר לנוער 

o  אנשים מגיל חמש ומעלה לעטות מסכות בבתי כלא  מחייביש לדעת שצו מזכיר הבריאות
)זמין  CDC-רמת המחלה בקרב קהילת חולי הקורונה לפי הי סןהר כאשר למבוגרים ובבת 

 בספרדית( בינוני או ָגבֹוַה.
o  ישנן שפות  גורמים במתקןלבתי סוהר ובתי כלא מומלץ לשקול גם עטיית מסכות כאשר(

 יכון מוגבר.נוספות( מצביעים על ס

אנשים שגרים או עובדים במסגרות שלעיל צריכים לפעול לפי אותן המלצות כמו הציבור הרחב כאשר הם אינם 
 אלו )למשל, בגדרי קהילות אחרות(.נמצאים במסגרות 

מוסדות שאינם בתחום הבריאות )כגון עסקים וארגונים( עשויים לדרוש עטיית מסכות במתקנים שלהם. מוסדות  
 ים לשקול כל אחד מהגורמים הבאים כאשר הם מחליטים אם לדרוש עטיית מסכות בסביבה שלהם: אלה צריכ

 פגיעות של אנשים בסביבה  •

o  נוטים יותר  הקורונה )ישנן שפות נוספות זמינות( לגבי החיסונים נגד  מעודכנים אנשים שאינם

 ולפתח מחלה קשה. לחלות בקורונה

o  ם בסיכון גבוה יותר )ישנן שפות נוספות זמינות( נמצאי מצבים רפואיים מסוימים אנשים עם

 לקורונה קשה.

איכות אוורור ואיכות האוויר להפחתת העברה של מחלות -ניתן לעיין ב –איכות האוורור בסביבה  •

  Environmental Protectionאתגר ניקוי האוויר בביניינים, -)באנגלית בלבד( ו המועברות באוויר

Agency , סוכנות להגנת הסביבה(EPA)  באנגלית בלבד( לאפשרויות מידע ואוורור, כולל עבור מתקנים(

 (HVACעם וללא מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר )

 מור מרחק פיזי בסביבה היכולת של אנשים לש •

 חשד להתפרצותה או לאימותה של הקורונה בסביבה  •

o  עטיית מסכה במקומות סגורים מומלצת בחום כאשר יש התפרצות בסביבה קהילתית שאינה

 שירותי בריאות. 

-וה CDC-)ישנן שפות נוספות זמינות( גבוהה, ה CDC -רמת המחלה בקרב קהילת חולי הקורונה לפי הכאשר  
DOH   ממליצים לכל האנשים לעטות מסכות במקומות סגורים, ללא קשר למצב החיסון. מוסדות לא צריכים

עטות מסכות אם הם בוחרים לעשות זאת. ניתן לעיין להלן בהמלצות פרטניות לעטיית  להרתיע אנשים מל
 מסיכות ושיקולים מבוססי סיכונים. 

 המלצות פרטניות לעטיית מסיכות 

אנשים עם תסמינים, בדיקה חיובית או אשר נחשפו למישהו עם קורונה צריכים לעטות מסכה או נשמית  
טבלת  )ישנן שפות נוספות זמינות(,  מה לעשות אם בדיקת הקורונה יצאה חיובית  באיכות גבוהה, בהתאם ל

מה לעשות אם ייתכן שנחשפת למישהו עם -)ישנן שפות נוספות זמינות(, ו מעקב התסמינים של הקורונה
סביבה שבה הם נמצאים  אנשים חייבים לעטות מסכה אם הם נדרשים ל )ישנן שפות נוספות זמינות(. קורונה

 .צווים מחייבים וצווי בריאות עדכניים לפי 

 בכל מצב, באפשרותך לבחור לעטות מסכה. עליך לשקול את הגורמים הבאים בעת ההחלטה אם לעטות מסכה: 

)ישנן שפות נוספות   מעודכנים מצב החיסון שלך ומצב החיסון של הסובבים אותך. אנשים שאינם  •

 לקורונה ועלולים לפתח מחלה קשה.זמינות( לגבי החיסונים ומנות הדחף של הקורונה רגישים יותר 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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והמצבים הרפואיים של הסובבים אותך    )ישנן שפות נוספות זמינות(. המצבים הרפואיים שלך •

לקורונה וימים רגישים יותר שנמצאים בסיכון מוגבר לקורונה קשה.  אנשים עם מצבים רפואיים מס

 ועלולים לפתח מחלה קשה.

 יוורור לא נאות, מקומות סגורים(. מאפייני הסביבה שלך )למשל, צפיפות, א •

 )ישנן שפות נוספות זמינות(  CDC-רמת המחלה בקרב קהילת חולי הקורונה לפי ה •

o  גבוהות, הכאשר רמות המחלה בקהילה הן-CDC וה-WA DOH  ממליצים לעטות מסכות

 ות סגורים, ללא קשר למצב החיסון.במקומ

o כאשר רמות המחלה בקהילה הן בינוניות או גבוהות, ה-CDC וה-WA DOH   ממליצים לאנשים

)ישנן שפות נוספות זמינות( בקורונה לעטות   סיכון גבוה לחלות קשה מאוד -אשר נמצאים ב

אים מסכה או נשמית איכותית במקומות ציבוריים סגורים. אנשים הגרים עם מישהו או הנמצ

בקשר עם מישהו בסיכון גבוה לחלות קשה מאוד צריכים לשקול לעטות מסכה איכותית כשהם 

 נמצאים במקומות סגורים יחד איתם. 

 מידע ומשאבים נוספים על הקורונה

  Inslee הכרזות המושל)באנגלית בלבד(,  הקורונה בוושינגטון המצב הנוכחי שלניתן להישאר מעודכנים לגבי 
איך ,  )ישנן שפות נוספות זמינות( איך זה מתפשט,  )ישנן שפות נוספות זמינות( סימפטומים )אנגלית בלבד(, 

)זמין בספרדית( למידע נוסף, ניתן  היכן ניתן למצוא חיסונים  -)זמין בספרדית(, ו ומתי אנשים צריכים להיבדק
 שלנו )באנגלית בלבד(.  שאלות נפוצות -לעיין ב

הגזע/אתניות או הלאום של אדם מסוים אינם כשלעצמם מעמידים אותו בסיכון גבוה יותר לקורונה. עם זאת, 
ורציונלי מהקורונה. זאת בשל ההשפעות של גזענות, נתונים חושפים שקהילות צבע מושפעות באופן לא פרופ

ובמיוחד, גזענות מיבנית, שמותירה לקבוצות מסוימות פחות הזדמנויות להגן על עצמן ועל הקהילות שלהן. 
ניתן לשתף מידע מדויק עם אחרים כדי למנוע הפצת   )באנגלית בלבד(. סטיגמה לא תעזור להילחם במחלה

 שמועות ומידע מוטעה. 

לית  )אנג מדינת וושינגטון – Department of Healthשל  2019התפרצות נגיף הקורונה החדש  •
 בלבד( 

 )ישנן שפות נוספות זמינות(  תגובת מדינת וושינגטון לגבי הקורונה •

 )אנגלית בלבד(  חיפוש מחלקת הבריאות המקומית או המחוז שלך •

 ישנן שפות נוספות זמינות(  CDC-( לפי ה COVID-19הקורונה ) •

שעות פעילות   .1-800-525-0127ניתן להתקשר למוקד המידע שלנו בנושא הקורונה בטלפון שאלות נוספות? 
 המוקד:

 .6:00-22:00יום שני בין השעות  •

 . 6:00-18:00עד ראשון בין השעות  שלישי •

 18:00-6:00)באנגלית בלבד( בין השעות  חגים ממלכתיים שנצפו •

. לשאלות לגבי הבריאות שלך או  ולומר את השפה שלךכאשר הם עונים  להקיש #לשירותי פרשנות, יש 
 תוצאות בדיקות, יש ליצור קשר עם ספק שירותי בריאות.

. לקוחות חרשים או כבדי שמיעה, 1-800-525-0127לבקשת מסמך זה בפורמט אחר, ניתן להתקשר למספר 
 .civil.rights@doh.wa.gov ( או לשלוח דוא"ל אלWashington Relay) 711-ניתן להתקשר ל

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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 נספח א

 מסגרת שירותי בריאות 

)באנגלית בלבד(, מסגרות שירותי בריאות ומסגרות סיעודיות לטווח  צו עטיית המסכות של מזכיר הבריאות לפי 
פרטית המשמשת בעיקר למתן אישי של שירותי בריאות לאנשים, למעט חריגים ארוך הן כל מסגרת ציבורית או 

מסוימים. אם הוא ממוקם במתקן המשמש בעיקר למתן שירותי בריאות, כגון בית חולים, אז המתקן כולו הוא  
ם מסגרת רפואית או מסגרת סיעודית לטווח ארוך, ויש לעטות כיסויי פנים בכל המתקן, בכפוף לחריגים והפטורי
בצו עטיית כיסוי הפנים. אם הוא ממוקם במתקן המשמש בעיקר למטרה אחרת, כגון בית מרקחת בתוך חנות 

מכולת או משרד של אחות בית ספר, מסגרת שירותי הבריאות או הסיעודית כוללת רק את האיזורים המשמשים  
ים באזורים המשמשים בעיקר בעיקר למתן טיפול רפואי, אך לא שאר האזורים של המתקן. יש לעטות כיסויי פנ 

למתן שירותי בריאות, בכפוף לחריגים ולפטורים בצו עטיית כיסוי הפנים. אלא אם כן לא נכלל להלן, ספקי  
 דרישות הסמכה של מומחה שירותי בריאות -שירותי בריאות כוללים אנשים עם אישורים המפורטים ברשימת ה

ספק שירותי בריאות ללא צורך בתעודה. כל העובדים  )באנגלית בלבד( וכן אנשים המורשים על פי חוק ל
מסגרות  -והמבקרים, בנוסף לאנשי מקצוע בתחום הבריאות, נדרשים לעטות מסכה במקומות סגורים ב

 שירותי בריאות 

 להלן רשימה לא בלעדית של מסגרות שירותי בריאות ומסגרות סיעודיות לטווח ארוך: 

 אך ללא הגבלה, בתי חולים;  לרבות,מתקנים לטיפולים במקרים חמורים,  •

 פולים במקרים חמורים ארוכי טווח; מתקנים לטי •

 מתקני שיקום באשפוז; •

 מתקני בריאות לבעיות התנהגות באשפוז, לרבות, אך ללא הגבלה, מתקני הערכה וטיפול, מתקני טיפול •
 למגורים, מתקני גמילה מאובטחים;

א הגבלה, בתי אבות, מתקני דיור מוגן, בתי מתקנים סיעודיים לטווח ארוך למגורים, לרבות, אך לל •
משפחות למבוגרים, מסגרות שבהן ניתנים שירותים ותמיכות קהילתיות מוסמכות, ומתקנים לשירותים 

 משופרים; 

 חרים שבהם ניתן שירותי בריאות;מרפאות ניידות או כלי רכב א  •

מתקני בריאות לבעיות מתקני אשפוז, לרבות, אך ללא הגבלה, מרכזי דיאליזה, משרדי רופאים ו •
אנשי מקצוע בתחום השימוש  התנהגות )כולל משרדים של פסיכיאטרים, יועצים לבריאות הנפש ו

 בסמים(; 

 ;מתקנים מיוחדים לרפואת שיניים והתמחות שיניים  •

 מתקנים לאופטומטריה ולרפואת עיניים; •

 תי מרקחת )לא כולל אזורי המסחר(; ב •

 אזורים ייעודיים שבהם ניתן עיסוי במסגרות שאינן שירותי בריאות כמומשרדי טיפול בעיסוי )זה כולל  •
 מכוני ספא ומרכזי בריאות/כושר(;

 משרדי כירופרקטיה;  •

 די מיילדות ומרכזי לידה עצמאיים;משר •

 דוד ו/או הסגר; מתקני בי •

 מתקנים כירורגיים אמבולטוריים;  •

 מרכזים לרפואה דחופה  •

 -מרכזי הוספיס; ו •

ס מסופקים על ידי ספקים שירותי בריאות ביתיים, טיפול ביתי, טיפול אישי או הוספימסגרות שבהן  •
 בתשלום. 

 יעודיות לטווח ארוך אינן כוללות: מסגרות שירותי בריאות ומסגרות ס

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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מסגרות שבהן מתקיימים אירועי ספורט וצפייה או מפגשים אחרים )כולל כאשר מאמנים אתלטים  •
ם(, מלבד אזורים המשמשים בעיקר לאספקת שירותי בריאות, כגון  מוסמכים מספקים טיפול למשתתפי

 יים )שהם מסגרות שירותי בריאות(; אזורי עזרה ראשונה ייעוד 

• Department of Children, Youth & Families  (DCFY)בתי אומנה   -, מחלקת ילדים, נוער, ומשפחות
 ינם מספקים בעיקר שירותי בריאות;מוסמכים שא

 לא ניתן טיפול רפואי לאנשים;  בהם מתקני מחקר ש •

 מסגרות טיפול רפואי וטרינרי; •

 סוכנויות לבקרת בעלי חיים;  •

 גודות הומניות ללא מטרות רווח; א •

 חנויות קמעונאיות של מריחואנה, כולל כאלה שבהן יועצי מריחואנה רפואית מספקים שירותים.  •

ך לציית לכללים העסקיים שלהם. ניתן אם מתקן שירותי הבריאות דורש עטיית מסכות במקומות פתוחים, עלי
מניעת זיהומים בעת הקורונה במסגרות שלמעלה למידע נוסף. ניתן לבקר בעמוד  ""חוקי החדרלעיין במידע 

)באנגלית בלבד(   הנחיות לבקרת מקור)באנגלית בלבד( לקבלת הנחיות מפורטות כולל  שירותי הבריאות 
 והנחיות למבקרים למוסדות שירותי בריאות מסוימים. 

 כללי החדר 

לעסקים, ארגונים, מתקנים ומפעלים יש את הזכות לקבוע כללים משלהם לגבי עטיית מסכות במפעל או  
ועשויים לבחור  )באנגלית בלבד(    L&Iדרישות-במתקן שלהם. עסקים נדרשים לציית לכל הדרישות ב

צו עטיית המסכות של -מהלדרוש שעטיית מסיכות במסגרות )למשל במקומות פתוחים( יהיו יותר קפדנים
 )אנגלית בלבד(  מזכיר הבריאות

עובדי בריאות הציבור המקומיים עשויים גם לפרסם צווי מסכות מגן נוספים כדי להגביל את העברת  
 צו עטיית המסכות של מזכיר הבריאותים אלה יכולים להיות מגנים יותר מאשר כלל הנגיף בקהילה.
 אבל הם לא יכולים להיות פחות מגנים. )אנגלית בלבד(, 

בנוסף, ייתכן שחלק מהאנשים יצטרכו, או יבחרו, להמשיך לעטות מסכה. יש להם את הזכות לבחור 
לעטות מסכות בפומבי גם כאשר צווים מחייבים ממלכתיים או מקומיים לגבי עטיית מסכות אינם 

רלוונטיים. עליך לכבד את בחירתם לעטות מסכות כדי להגן על עצמם, משפחתם והקהילות שלהם. יש 
עת שאם בחרת לעטות מסכה, ייתכן שיהיה עליך להסיר אותה לזמן קצר במצבים כמו אלו למטרות  לד

 זיהוי. 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf

