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 2020דצמבר  21
 ו' בטבת, התשפ"א

 485090420סימוכין: 
 

 בודלכ
 מנהלי מעבדות קורונה

 
 שלום רב,

 

שמירה והעברת דגימות חיוביות של נבדקים לנגיף קורונה  -הנדון: הודעה דחופההנדון: 
 החדש

 

  
החדש במדינות שונות בעולם והצורך לעקוב אחר הופעת על רקע הופעת מוטציות חדשות בנגיף קורונה 

 מוטציות בארץ, 
 

כלל מעבדות הקורונה המאושרות נדרשות כעת לשמור את כל הדגימות בעלות תוצאה חיוביות במבחן 
לתקופה של שבוע ימים כמינימום.  פי.סי.אר  

 
צוף גנומי מלא.הדגימות יעברו שינוע למעבדה המרכזית לנגיפים של המשרד לטובת ביצוע רי  

 
לנגיפים נבקש להכין ולשמור את הדגימות באופן   לטובת העברת הדגימות החיוביות למעבדה המרכזית

 הבאה:
 

מכל דגימת מקור למבחנת אפנדורף )או מבחנה דומה( ולסמנה עם מספר הדגימה  1. יש להעביר מ"ל 1
 המקורית. את המבחנות יש לשמור בקופסה הקפאה ייעודית.

 
לצרף לדגימות טופס ריכוז עם רשימת כל הדגימות כולל מספרם, שם מלא של הנבדק ומספר ת.ז. , . יש 2

 דרכון או תעודה מזהה ותוצאת בדיקת פי.סי.אר 
 

 -70מעלות. מעבר לחודש, יש לשמור ב  -20. תנאי שמירה בקור לזמן קצר עד חודש, יש לשמור בהקפאה ב 3
 מעלות.

 
. העברת הדגימות למעבדת נגיפים )עבור ד"ר אורנה מור וד"ר נטע צוקרמן(, תעשה לפי נוהל שינוע של 4

 דגימות ביולוגיות בהקפאה ולפחות פעם בשבוע.
 

 עדכונים נוספים ככל שנדרש, בהמשך.

  

 ,בברכה

 
 ד"ר רותי ישי

 תהמחלקה למעבדו תמנהל 
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 העתק:

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל 
 פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור
 ד"ר עפרה חבקין, רופאת מחוז מרכז, שרותי בריאות הציבור

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, שרותי בריאות הציבור
ן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדותד"ר נועה טיימ  

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה למערך מעבדות קורונה, שרותי בריאות הציבור
 ד"ר אורנה מור, מעבדה מרכזית לנגיפים, שרותי בריאות הציבור

 ד"ר נטע צוקרמן, מעבדה מרכזית לנגיפים, שרותי בריאות הציבור
רותי בריאות הציבורגב' ליאת שירן, ש  

בקהמר יותם ארונוביץ, מכלול לקטיעת שרשרת הד  
מנהל תכנית קורונהפרופ' נחמן אש,   

 מנהלי אגפי מעבדות בבתי חולים ובקופות
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