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 לכבוד:

  -ראש המועצה

  -קבט המועצה

  -ראש אגף החינוך

 

 שלום רב,

בעקבות המתווה החדש, בו ניתנת הרשאה לנאמני קורונה רשותיים לבצע פרוצדורה רפואית 

להבין מס' נק' מחשש שהתכשירים שאינם  נוילדנו בשטח המוסד החינוכי, ברצונפולשנית ב

עלולים להתקלקל ומאחר ומוסדות החינוך אינם מצויידים במוצרי  ,מגיעים בקירור מתאים

 בקרת איכות/ טמפרטורה מתאימים לאחסון תכשירים רפואיים.

ברצוני לקבל תשובות חוק לאחסון, ביצוע ו"השמדת" דגימות,  "ימתוך ההבנה שיש תקנים עפ

ו מוסדות החינוך בתנאים השמורים בד"כ לקופות חולים מקצועיות לעניין, האם כל כיצד יעמד

 התנאים הבאים מתקיימים וכיצד:

 

מעלות צלסיוס(. אין להקפיא את הבדיקה  2-30אחסון ערכות הבדיקה במקום קריר ויבש ) -

 ואת תכולתה.

 אין לאחסן את הבדיקה באור שמש ישיר. -

 לתאריך התפוגה הנקוב על גבי האריזה החיצונית.אין להשתמש בערכת הבדיקה מעבר  -

 אין לעשן או לאכול במהלך הטיפול בדגימות. -

 לפני ביצוע הבדיקה ואחריה יש לשטוף ידיים היטב. -

יש לסלק את כל הדגימות, ערכות הראקציה וחומרים שעלולים להיות מזוהמים )מטוש,  -

 התקן בדיקה( בתוך השקית המצורפת. מבחנה,

 ערכות הבדיקה מהישג ידם של ילדים.הרחיקו את  -

במגע  אכדי למנוע זיהום, יש לגעת רק בצדדים של התקן הבדיקה ולוודא כי קצה המטוש ב -

 אך ורק עם חלל האף והחלק הפנימי של המבחנה.

נתרן אזיד כחומר משמר, אשר עלול להיות רעיל במקרה  0.1%בקבוקון הבופר המצורף מכיל  -

דק לפחות במים זורמים.  15חדרה לעיניכם, יש לשטוף במשך של בליעה. אם תמיסת בופר 

 אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא.

מעלות( במשך  15-30אם אחסנתם את הערכה במקרר, החזיקו אותה בטמפרטורת החדר ) -

 דק' לפני השימוש. 30

 אין להשתמש בערכת הבדיקה אם ניזוקה או אם האטם שבור. -

והל הבדיקה ולפרשנות של תוצאות הבדיקה עלול להשפיע אי הקפדה על ההוראות בנוגע לנ -

 בצורה שלילית על הבדיקה, הביצועים ו/ או להפיק תוצאות שאינן תקפות.

 )ראו פרוטוקול אחסון, בקרה וזהירות של משרד הבריאות(. -

 

mailto:yankoi@zahav.net.il
mailto:brotemb@netvision.net.il


 

 

 ועדת החקירה האזרחית באמצעות:
 yankoi@zahav.net.il - 5343937-03  -עוה"ד אירית ינקוביץ 

 brotemb@netvision.net.il – 6097123-03  –ועוה"ד רותם בראון 

 

 

 
 

2 
 

 בנוסף,

לראות את החוק שמאפשר לנאמן קורונה לבצע פרוצדורה רפואית פולשנית בתוך שטח  נוברצונ

 סד החינוך.מו

ע"פ החוק, בתוך שטח המוסד החינוכי רשאים לבצע פרוצדורות רפואיות רק אחים או רופאים 

 בהכשרתם המקצועית.

 

 אבקש לקבל תשובות לשאלות שלהלן:

 כיצד מושמדות הבדיקות לאחר ביצוע?  -

כיצד ילדנו ואנו מבוטחים על ידכם מכל פגיעה גופנית בשל רשלנות/ בדיקה לקויה מחוסר  -

 צעים לאחסון ראוי.אמ

כמו כן, האם אתם מבוטחים או נאמני הקורונה מפני תביעות אישיות במקרה של חלילה  -

 פגיעה או רשלנות?

 

כל השאלות הללו ורבות אחרות נדרשות למענה בטרם יבוצעו בדיקות וייגרם חס וחלילה נזק 

ועל מנהל המוסד  תמיוגופני ולו לילד אחד. אי ביצוע האמור עלול להטיל על הרשות המק

 החינוכי אישית את האחריות לנזק.
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