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 מחקר 

ניתוח מדיניותה של דרום קוריאה בהתמודדות עם התפרצות מגפת  

19-COVID - הכלת המגפה, פיקוח ומזעור נזקים 

 

 עיקרי המסמך 

א. ניכר כי מאמציה של דרום קוריאה )דר"ק( להכלת המגפה הוכתרו בהצלחה מסוימת, ובכוחם היה להאט את 

האוכלוסייה. מאמצים אלו מבוססים ברובם על משמעת אזרחית אישית, לצד קצב ההתפשטות שלה בקרב 

 הנגשה נרחבת של אבחונים ומתקנים לאכלוס אוכלוסייה בבידוד.

חשיבות רבה בשקיפות המידע כלפי האזרחים, ובהנגשה של מידע אמין, עדכני וברור בכל עת. עדכונים  עולהב. 

 ות ברורות וכללים פשוטים ככל הניתן.יוצאים לתקשורת באופן שוטף, באמצעות הנחי

ג. המפנה האמיתי בעקומת הגידול של האוכלוסייה החולה חל לאחר הנגשת אמצעי האבחון והפיכת תהליך  

האבחון למהיר, נגיש ופשוט, ובפרט לכזה המבוצע תוך סיכון מינימלי של חשיפת הסביבה בכלל, והצוותים 

 הרפואיים בפרט, לחולים.

כר כי מסייע בהכלת האירוע הוא שיכון המבודדים במתקנים ייעודיים, ולא באשפוז ביתי. הדבר  ד. צעד נוסף שני

מבטיח את שמירת הבידוד, ומאפשר מעקב שוטף ואיסוף נתונים נרחב אודות החולים. נתונים אלו מאפשרים 

החשיפה, משך יצירה של מאגרי מידע חיוניים הכוללים מדדים דוגמת תסמינים וחומרתם לאורך הזמן מרגע 

 זמן ההחלמה, זיהוי של גורמי סיכון נוספים ועוד.

הנגשה מלאה של המידע אודות מסלוליהם של החולים המאובחנים, לרמת דקות  יתרה מכך, מסתמן כיה. 

בודדות ומסלול תנועה מדויק, באופן המאפשר סגירה וחיטוי של מקומות בהם שהו ואבחון של כלל האנשים 

. במידת הצורך, כל מי שבא במגע עם חולה מאומת מבודד ומטופל עד מהווה אמצעי חשוב ,עמם באו במגע

 לשלילת המחלה. אולם, צעד זה כולל בתוכו פגיעה משמעותית בפרטיות החולים.

   רקע 

 ( בקוריאה הדרומית והצעדים הראשונים להכלתה:COVID-19) 19תחילת התפרצות מחלת קוביד 

)המכונה גם "קורונה", על שם משפחת הווירוסים לה   COVID-19המקרה המדווח הראשון של הדבקה במחלת  

-. מדובר היה באישה בשנות ה2020לינואר    20-( בדרום קוריאה התרחש בMERS-ו  SARSהיא שייכת, ביניהם  

ביקור בווהאן בסין. בינואר בעת  18-לחייה, שהחלה לפתח תסמינים של חום, צמרמורת וכאבי שרירים ב 30

בינואר החלה לפתח חום גבוה יותר,  19-במהלך ביקורה פנתה לביה"ח מקומי בסין, בו אובחנה בשוגג בצינון. ב

לקראת הגעתה לנמל התעופה בדרום קוריאה. המטופלת דיווחה על תסמיניה עם הגעה לדרום קוריאה והופנה  

 לינואר. 20-חון וטיפול. היא נמצאה חיובית למחלה בלצורך אב COVID-19לבית חולים ייעודי לבידוד חולי 

בעקבות אבחונה של הנ"ל, הפיצה ממשלת דרום קוריאה מספר הנחיות למען בריאות הציבור והחלה לנקוט 

 בצעדים ראשונים להכלת התפרצות המחלה:

 פתיחתה של חקירה אפידמיולוגית. ●
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  רמה" )צהוב"ל( נמוך ציבורי סיכון – 1 רמה" )כחול" מ קוריאה בדרום הלאומי החירום רמת העלאת ●

 (.בקוריאה ציבוריים משברים וניהול לציון המשמשות הרמות 4 מתוך 2

י המדינה  ברחב  הציבורית  הבריאות  במערכת ההיערכות  לחיזוק פעל  קוריאה  בדרום  הבריאות  משרד  ●

 .2020בינואר  3-עבור מקרים של דלקת ריאות וסיבוכים בדרכי הנשימה, כבר החל מה 

  אשר הדרומית לקוריאה המגיעים התיירים מספר של וזיהוי להגבלה זיהוי ואמצעי בעוצר נקיטה ●

 (.2020 בינואר 3-מה החל) בווהאן  לאחרונה עברו

 .המחלה לסיכוני המודעות להעלאת לציבור הודעות ●

 .1לדרום קוריאה ( אזהרת מסע כללית WHOבמקביל לכך, הוציא ארגון הבריאות העולמי )

 מבנה המסמך 

 ם ומטרותתיחו .א

 שאלות המחקר .ב

 צרכנים  .ג

 שיטות ואופן ביצוע המחקר .ד

 סקירת ספרות .ה

 נתונים סטטיסטיים .ו

 תיחום ומטרות 

מטרתו של מחקר זה היא למפות את המדיניות של דר"ק בכלת מגפת הקורונה, תוך ניתוח יעילות הצעדים בהם 

יעילים ביותר ולהפנות את תשומת ליבם של מקבלי ההחלטות נקטה. זאת, על מנת לאפיין את הצעדים ה

 הרלוונטיים לאפשרות ליישם בישראל.

 שאלות המחקר 

 באילו צעדים נקטה דר"ק על מנת להתמודד עם המגפה?  .א

 מתי הוצא לפועל על אחד מצעדים אלו? .ב

 האם הצעדים התבררו כיעילים? .ג

 אילו מבין הצעדים היה היעיל ביותר? .ד

 השיטות שבאמצעותן יושמה מדיניות הממשלה?מה הן  .ה

 צרכנים 

מסמך זה מיועד עבור משרד הבריאות הישראלית ועבור דרגי קבלת ההחלטות בנושא המדיניות הציבורית נוכח 

 התפשטות וירוס הקורונה בישראל.

 
1 WHO report  - china/en/-ex-korea-of-republic-coronavirus-novel-2020-january-https://www.who.int/csr/don/21

from January 21th regarding “Novel Coronavirus – Republic of Korea (ex-China)” 

https://www.who.int/csr/don/21-january-2020-novel-coronavirus-republic-of-korea-ex-china/en/
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 שיטה

. בנוסף, התבצעה סקירת ספרות נרחבת  3וד"ר אירה ליאן 2'מחקר זה התבצע בסיועם של ד"ר אלון לבקוביץ

בנושא, לצד סקירה של סוכנויות ידיעות קוריאנית בשפת מקור בסיוע מתורגמנית מוסמכת ומידע בעקבות ראיון 

 עם שני אזרחי דרום קוריאה השוהים במדינה נכון לעכשיו. 

 סקירת ספרות 

 רקע 

 הצעדים הראשונים להכלתה:( בקוריאה הדרומית וCOVID-19) 19תחילת התפרצות מחלת קוביד 

לה   םהווירוסי)המכונה גם "קורונה", על שם משפחת    COVID-19המקרה המדווח הראשון של הדבקה במחלת  

-. מדובר היה באישה בשנות ה2020לינואר    20-( בדרום קוריאה התרחש בMERS-ו  SARSהיא שייכת, ביניהם  

בינואר בעת ביקור בווהאן בסין.  18-שרירים ב לחייה, שהחלה לפתח תסמינים של חום, צמרמורת וכאבי 30

בינואר החלה לפתח חום גבוה יותר,  19-במהלך ביקורה פנתה לביה"ח מקומי בסין, בו אובחנה בשוגג בצינון. ב

לקראת הגעתה לנמל התעופה בדרום קוריאה. המטופלת דיווחה על תסמיניה עם הגעה לדרום קוריאה והופנה  

 לינואר. 20-לצורך אבחון וטיפול. היא נמצאה חיובית למחלה ב COVID-19ד חולי לבית חולים ייעודי לבידו

בעקבות אבחונה של הנ"ל, הפיצה ממשלת דרום קוריאה מספר הנחיות למען בריאות הציבור והחלה לנקוט 

 בצעדים ראשונים להכלת התפרצות המחלה:

 פתיחתה של חקירה אפידמיולוגית. ●

 2סיכון ציבורי נמוך( ל"צהוב" )רמה  – 1ם קוריאה מ"כחול" )רמה העלאת רמת החירום הלאומי בדרו ●

 הרמות המשמשות לציון וניהול משברים ציבוריים בקוריאה(. 4מתוך 

משרד הבריאות בדרום קוריאה פעל לחיזוק ההיערכות במערכת הבריאות הציבורית ברחבי המדינה   ●

 .2020בינואר  3-חל מה עבור מקרים של דלקת ריאות וסיבוכים בדרכי הנשימה, כבר ה

נקיטה בעוצר ואמצעי זיהוי להגבלה וזיהוי של מספר התיירים המגיעים לקוריאה הדרומית אשר עברו   ●

 (.2020בינואר   3-לאחרונה בווהאן )החל מה

 הודעות לציבור להעלאת המודעות לסיכוני המחלה. ●

 .4כללית לדרום קוריאה ( אזהרת מסע WHOבמקביל לכך, הוציא ארגון הבריאות העולמי )

 
ד"ר אלון לבקוביץ מומחה למדיניות חוץ וביטחון של מדינות מזרח אסיה, בדגש על חצי האי הקוריאני ויחסי החוץ שלו עם המזרח   2

 התיכון, לימודי דמוקרטיה ופוליטיקה ישראלית.  

 ת.ד"ר אירה ליאן היא מומחית לכלכלה, חברה ותרבות קוריאנית, ומרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברי 3

4WHO report  - china/en/-ex-korea-of-republic-coronavirus-novel-2020-january-https://www.who.int/csr/don/21  
from January 21th regarding “Novel Coronavirus – Republic of Korea (ex-China)” 

https://www.who.int/csr/don/21-january-2020-novel-coronavirus-republic-of-korea-ex-china/en/
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, וציר 100-הוא מספר הימים מאז שהתגלה חולה ה  X-. ציר הFinancial Timesהתפשטות חולי נגיף הקורונה. התרשים לקוח ממאמר של  1תרשים 

 . 2020במרץ  16- הוא מספר החולים. הנתונים עדכניים ל Y-ה

הוא נמוך   קונג ודרום קוריאה-סינגפור, הונגגרף זה ממחיש את העובדה כי קצב התפשטות המחלה במדינות 

יחסית למדינות רבות. אצל המדינות הנ"ל קצב ההתפשטות הולך וקטן, דבר המעיד על כך שככל הנראה הצעדים 

יים בהאטת קצב התפשטות קונג ודרום קוריאה הם אפקטיב-בהם המדינות נוקטות ובמיוחד סינגפור, הונג 

המחלה ובהכלת המגיפה. כך, נמנע עומס קיצוני על מערכות הבריאות, וניתן לשמר את איכות הטיפול הרפואי 

 לה זוכים המטופלים. 

זאת, לצד מערך הבריאות המתקדם של דרום קוריאה, העומד בסטנדרטים גבוהים ומחמירים ברמה עולמית. 

ר"ק רב יותר מאשר בישראל, ולכן ביכולתם לאפשר אשפוז נרחב של יתרה מכך, מספר המיטות לנפש בד

מטופלים בבתי החולים, בניגוד לישראל. בתרחיש של עלייה נוספת במספר החולים, ככל הנראה תורחב מדיניות 

 אשפוזי הבית/הרחקה למתקני בידוד ייעודיים.

ר הצלחה, הסתכלות על הנתונים לצד הנטייה להצגת המקרה הדרום קוריאני בהתמודדות עם המגפה כסיפו

חושפת גם מידע המערער מעט את עמדה זו. מספר הבדיקות שבוצעו בדר"ק הוא אכן מהגבוהים בעולם, אך 

מדובר באחוז מועט מתוך כלל האוכלוסייה )כחצי אחוז נכון לעכשיו(. יתרה מכך, מרבית הבדיקות בוצעו בקרב  

 תו כת נוצרית בה התקיימה התפרצות נרחבת של המחלה. בהיו ןאוכלוסייה נפרדת המגודרת כקבוצת סיכו
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 :COVID-19מדיניות דר"ק להכלת התפרצות מגפת 

   :5מדיניות דרום קוריאה להכלת המגפה על ציר הזמן

 הצעדים החדשים שננקטו תאריך 

הטמעת צעדים לאנליזה של אופן  ● 62020-02-16

 .סהווירוהתפשטות 

הקוריאנים ששהו על פינוי האזרחים  ●

ספינת "נסיכת היהלום" ביפן, ששהתה 

בהסגר לאחר גילוי חולה קורונה על  

 הסיפון.

אכיפת מדיניות למניעת הידבקות בגני  ●

הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות 

הביניים לקראת תחילת סמסטר ב' 

 ללימודים.

צעדים להגנה על תלמידים זרים מסין  ●

ניות ייעודית השוהים בקוריאה ופיתוח מדי

 עבורם.

בקרת מניעת זיהומים במקומות העבודה  ●

 על מנת לשמר ביטחון תעסוקתי לאזרחים.

העלאת התרעת התפרצות מחלות מדבקות   ● 7 2020-02-23

 . במדינה לרמת הגבוהה ביותר

גיבוש תכנית להבטחת מיטות וצוותים  ●

 רפואיים בבתי החולים.

פרסום שוטף לציבור של המקומות בהם  ●

 .קיימת התפרצות

איסור כניסת זרים ששהו במחוז הוביי  ●

 למדינה.

 הקפאה של ויזות לנוסעים ממחוז ווהאן. ●

 
 https://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp  -מבוסס על פרסומי משרד הבריאות הדרום קוריאני  5

6https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SE
TLE&SEARCHVALUE=COVIDQ=352978&SEARCHKEY=TI –  בפברואר. 16-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 

7R_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEhttps://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PA
Q=353124&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID -  בפברואר. 23-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 

https://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=352978&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=352978&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353124&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353124&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
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אכיפת נהלי הגירה כלפי נוסעים המגיעים  ●

 מסין.

איסור כניסה של זרים למדינה רק לאחר  ●

וידוא פרטי התקשרות ומיקום שהותם 

בדר"ק, ודרישה לדיווח שוטף של כל  

צעות הבאים בשערי המדינה באמ

 אפליקציה לניטור בריאות הציבור.

 המלצה לביטול נסיעות לחו"ל. ●

הקמת עמדות ומרפאות ייעודיות לאבחון  ●

 ברחבי המדינה. 

כל חולי דלקת הריאות והסיבוכים  ●

הנשימתיים במדינה, גם אלו שחלו טרם 

ההתפרצות, נדרשים לעבור בדיקה לאבחון 

COVID-19. 

הפרדה מוחלטת של כלל החולים בבית  ●

ולים הסובלים מסיבוכים במערכת הח

 הנשימה משאר החולים. 

הקצבת צוותים רפואיים ומיטות לכל אזור  ●

 לפי חומרת התפרצות המחלה בו.

)מיטות, תיאום וחלוקת משאבים רפואיים  ●

 בין המחוזות. צוות רפואי, ציוד רפואי(

חיזוק המערכת הרפואית ע"י המגזר   ●

 הפרטי וע"י הצבא.

די למחלה במחוז בו הגדרת בית חולים ייעו ●

 התקיימה ההתפרצות המשמעותית ביותר.

אספקת ציוד מיגון ואבחון לכלל  ●

 המתגברים של מערכת הבריאות.

 בבתי חולים.  םייעודייהקמת מתקני בידוד   ●

הקמת צוות ממשלתי ייעודי לטיפול  ●

 בנושא.

דחיית תחילת הלימודים בסמסטר ב'   ● 8 2020-03-10

 
8https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SE

Q=353522&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID –  במרץ  10-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 

https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353522&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353522&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
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 במערכת החינוך למניעת הדבקה. 

 הקמת מרכזי טיפול קהילתיים. ●

 בידוד ביתי למטופלים עם תסמינים קלים. ●

בידוד ובידוק של בתי אבות, מתקני  ●

הוספיס ודיור מוגן למניעת התפרצויות 

 מקומיות.

 Shincheonjiתכנית טיפול ייעודית לכת  ●

הנוצרית שבקרב חבריה התרחשה  

 ההתפרצות המשמעותית ביותר.

קיצור משך ההכשרה הצבאית לקציני  ●

רפואה ומועמדים לתפקיד שהתנדבו  

 לצוותי הטיפול לבקשת הממשלה.

נהלי הגירה מיוחדים למול כל הנוסעים  ●

כל הנוסעים נדרשים  -המגיעים מיפן וסין 

 במדידת חום ובבידוד. 

ליקציה לניטור אכיפת חיוב שימוש באפ ●

 בריאות הציבור. 

הטמעת צעדים להבטחת זמינות מסכות  ●

 מגן לאוכלוסייה.

הוראות עבור בתי עסק, מקומות עבודה  ● 9 2020-03-11

 ומתקנים בסיכון גבוה להעברת המחלה:

הורדת צפיפות העובדים ע"י דילול  ○

 בכוח העבודה. 

פיתוח ושימוש באמצעי עבודה   ○

 מרחוק.

שולחנות והרחקתם הפרדת  ○

 במקומות העבודה וחדרי האוכל.

מדידת חום ותסמינים נשימתיים  ○

 פעמיים ביום לכל העובדים.

 אספקת אמצעי חיטוי. ○

 אוורור. ○

 
9https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SE

Q=353532&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID –  במרץ  11-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 

https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353532&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353532&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
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הקצעת "אחראי חיטוי" בכל   ○

 מקום עבודה.

הפניית חולים קלים למרכזי טיפול  ●

קהילתיים או לבתי חולים ייעודים 

למחלות מדבקות שהוקמו במדינה, 

 .למצבם בהתאם

 תכניות פעולה למרכזי רפואת חירום: ●

ריכוז מטופלים במצב קשה בכל   ○

למנוע "נפילה בין הכיסאות" של 

 חולים קשים בביה"ח הכלליים.

חלוקת החולים במתקנים אלו  ○

לאזורים ייעודיים לפי חומרת 

 מצבם הרפואי.

איסור כניסת חולים בעלי תסמינים לחדרי  ●

 המיון.

ת בכדי  העלאת מחירי ביטוח הבריאו ●

 לתמוך במערכת הבריאות במשבר.

אספקת ציוד מיגון לכלל העובדים  ●

 במתקנים הרפואיים.

 הקצאת חלוקת מסכות לאוכלוסייה. ●

הרחבת מספר המדינות שהבאים מהן   ● 10 2020-03-12

 עוברי את נהלי ההגירה החדשים.

פרסום קווים מנחים לעסקים ומקומות  ●

 עבודה למניעת התפשטות המחלה.

פרסום "אזורי אסון" בהם קיימת  ● 11 2020-03-17

 התפרצות נרחבת של המחלה.

החלת אמצעים למניעת שחיקה של  ●

 הצוותים הרפואיים:

 שעות.  8-הגבלת אורך המשמרות ל ○

 
10https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_S

SEARCHVALUE=COVIDEQ=353543&SEARCHKEY=TITLE& –  במרץ  12-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 
11D=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_Shttps://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_I

EQ=353590&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID –  במרץ  17-דו"ח משרד הבריאות בדר"ק ל 

https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353543&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353543&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353590&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353590&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
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עובדי מערכת הבריאות הציבורית   ○

נדרשים לעבוד במשך שני שבועות 

 בחודש בלבד. 

מערכת הבריאות הפרטית   ○

נדרשים לקיים הפסקה של 

 שבועיים לאחר כל חודש עבודה.

כל עובד רפואי שחוזר מהפוגה   ○

נדרש להציג מעקב עצמי של 

שבועיים ללא תסמינים, ולעבור 

 בדיקת אבחון למחלה. 

תכנית לאומית להתאמת ביטוחי הבריאות  ●

 למצב.

ניהול ובקרה על היצע וביקוש של אמצעי  ● 12 20-03-18

 חיטוי רפואיים.

ייעודיים לכל הנוסעים נהלי כניסה והגירה  ●

 המגיעים מאירופה, סין ויפן.

המשך תמיכה במרכזי הטיפול  ●

 הקהילתיים.

המשך אספקת והקצאת מסכות  ●

 לאוכלוסייה.

 

למיטב הבנתנו, וכפי שעולה מהתקשורת בדר"ק ומשיחות עם אזרחים מקומיים, הצעדים שמוצהרים ע"י  

השלטונות כן מיושמים בפועל במלואם ככל הניתן. יתרה מכך, המנטליות הציבורית בקרב אזרחי דר"ק מביאה  

הוראות אלא רק בגדר  לידי הקפדה יתרה על קיום הנהלים. לדוגמא, אמנם עטית מסכת מגן אינה דרישה עפ"י  

)להוציא קבוצות חריגות כגון הכת  המלצה, נדיר מאוד שאזרח יימנע ממהלך זה. רובם המכריע של האזרחים 

עוקבים אחרי ההנחיות באופן הדוק למדי. ההנחיות שניכר ובוצעו בצורה המחמירה ביותר הן  שהוזכרה לעיל( 

סגר מלא על בתי אבות ומתקנים המכילים  וכן הלאה(,  )עטית מסכה, חיטוי הידיים  הוראות ההיגיינה הכלליות  

 קבוצות סיכון ומדיניות הבידוד לחולים ולכל מי שבא במגע עם חולה מאומת.  

 

 

 
12https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_S

EQ=353603&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID – במרץ  18-דו"ח משרד הבריאו בדר"ק ל 

https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353603&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353603&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=COVID
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 פירוט הצעדים מתחילת ההתפרצות ועד היום:

-COVIDממחלת  8,320-(, נדבקו בקוריאה הדרומית כ 17.3-ע"פ דיווחי החדשות בדרום קוריאה עד כה )נכון ל

חולים קלים הבריאו ויצאו מהסגר. יש לציין  1401-ביממה האחרונה וסה"כ כ 264-אשר מתוכם הבריאו כ , כ19

 .13איש מהמחלה  82כי עד היום מתו בדר"ק 

בו, רשת השידור  - אנג אל-בו, עיתון ג'ונג- סון אל-דיווחים תקשורתיים נכון להיום ממספר מקורות )עיתון ג'ו

streema  וערוץMBC  הקוריאני( חושפים צעדים נוספים בהם נוקטת ממשלת דרום קוריאה על מנת לצמצם

ח והשפעה ממשלתיים על את חשיפת האוכלוסייה לנגיף. הצעדים מוצגים להלן ומחולקים לפי תחומי פיקו

 האוכלוסייה:

o   כל נוסעי הטיסות הנכנסות ועל עובדי שדות התעופה נבדקים   -התנהלות שדות התעופה במדינה

עבור הנגיף. כל עובדי שדות התעופה נדרשים ללבוש מסכות וכפפות, וכל הנוסעים המגיעים 

המתבצעת מול זרים  למדינה מתבקשים לעטות מסכות. ככלל, הוחמרה באופן מהותי הביקורת  

במרץ, כל הנכנסים לקוריאה נדרשים למדוד את חום גופם  15-הנכנסים למדינה. החל מה

יום(.  14מעלות צלזיוס הם מחויבים בבידוד של  37.4בהגיעם למדינה )במידה וחומם עולה על 

בנוסף, הבאים בשערי דר"ק נדרשים למלא טופס בו הם מצהירים על מצבם הבריאותי, 

ולהטמיע למכשירם הנייד אפליקציה דרכה עליהם לדווח על מצבם הרפואי בכל יום  ולהוריד

 בו הם שוהים במדינה.

 

o  בינואר( נאסרו הביקורים  20מרגע אבחון המקרה הראשון ) -צמצום התקהלויות והתכנסויות

ביקורים בבתי אבות, דיור מוגן, הוספיסים ובתי חולים )עוצר ביקורים ויציאה, הכוללים גם 

את עובדי המקום ובני המשפחה(. על מנת לקיים כנסים או טקסים דתיים על המשתתפים 

 להיבדק עבור הווירוס.

 

o  מכיוון וקוריאה הדרומית מורכבת מאיים רבים, ניתן לפקח על מעבר   -תנועה בתוך המדינה

נו בין האיים. לא ניתן לאזרח או מבקר לחצות את המעברים בין שני איים מבלי שנבדק כי אי

 מעלות צלזיוס(. 37.4מראה תסמינים בסיסיים )שיעול וחום מעל 

 

o  כל העובדים שעבודתם מתבצעת באמצעות מחשב נדרשים  - ביצוע עבודה ולימודים מרחוק

לעבוד מהבית. אין לימודים פרונטליים כלל, וכל הלימודים )כולל אוניברסיטה( מתבצעים 

 באמצעים טכנולוגיים מרחוק. 

 

 
13 https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030#a  

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030#a
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o אלו מתבצעים גם הם בדלפקים בשיטת  -ירותים חיוניים מכירות ומתן שDrive-In  מבלי ,

שהקונים/דורשי השירות נדרשים להתקהל במקום אחד או אף לצאת ממכוניתם במידת 

האפשר. בקוריאה קיים שירות משלוחים יעיל ומפותח  ביותר. במצב זה, יכולים המבודדים 

 להפר את הבידוד.  לקבל במהירות וביעילות את כל הדרוש להם מבלי

 

 בנוסף לנ"ל, משרד הבריאות בקוריאה הדרומית מפיץ ונוקט בהנחיות היגיינה כלליות נוספות:

o .מדובר במסכה עם פילטר   כלל האוכלוסייה עוטה מסכה, למרות שהדבר אינו חובה מפורשת
14MB  כאשר על מנת לאפשר הנגשה של המסכות לכלל האוכלוסייה הממשלה הורידה את ,

. כל המסכות נמכרות באופן מבוקר, על מנת למנוע מחסור שלהן. בנוסף, 0%עליהן לכדי המס 

אזרח יכול לקנות מספר מסוים של מסכות לפי מספר תעודת הזהות שלו, ביום ייעודי בשבוע 

)מי שלא מתאפשר לו לקנות באותו היום יכול לקנות באופן בלתי תלוי במהלך סוף השבוע(. 

קרוב משפחה רשאי לקנות מסכות נוספות.   80או מעל גיל  10יל עבור אזרחים מתחת לג

לאחרונה ממשלת דר"ק הגבילה את מספר המסכות שניתן לרכוש, לאור מחסור במסכות  

במסגרות הרשמיות. יתרה מכך, פורסמו הנחיות בסיסיות והסברים באמצעות תמונות כיצד  

 ללבוש נכון סוכי מסכות שונים.

o  לאדם. מ' בין אדם  2מרחק של 

o .חיטוי הידיים בכל כניסה לכל חדר/חלל/בניין 

o   בפתיחת דלתות בכניסה לכל מקום ציבורי, עובר אדם אחד בדלת בכל פעם, כאשר הדלת סגורה

בין מעבר כל אדם ואדם ומתבצע רישום של כל אדם שנכנס למקום )מספר ת"ז ומספר טלפון 

. לאחר שאושר, COVID-19ן למחלת נייד(. כל אדם הנכנס למקום ציבורי נבדק שאינו מאובח

 האדם רשאי לחטא את ידיו ולהיכנס לבניין.

o   כיצד להיערך לבידוד? כיצד להתנהל בבידוד עצמי ולשמור   -פרסום נרחב של הוראות בסיסיות

 על בריאות?

o  נתון חשוב נוסף הוא שקיפות כלפי האזרח, הבאה לידי ביטוי באספקת מידע נגיש, שוטף, עדכני

 בנוגע לשלל נושאים והנחיות לאור המגפה.וגלוי 

 

 מדיניות ואמצעי גיולי וזיהוי )גו"ז( המחלה בדר"ק: 

ללא ספק שני הצעדים המשמעותיים ביותר שסייעו לדרום קוריאה להכיל את המגיפה הם פיתוח ערכות הבדיקה 

 המהירה, וביצוע אבחונים נרחבים בקרב האוכלוסייה:

 

 
  - בקוריאה הדרומית  KAISTמדובר במסכות המבוססות על ננו טכנולוגיה שפותחו ע"י אוניברסיטת  14
-http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200316000746&fbclid=IwAR0UXwlbPrkfEt
 Y7hc800TF1pxcsy2DGrl42Pk00KBMC01WjzQk2DJIs00 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200316000746&fbclid=IwAR0UXwlbPrkfEt-0TF1pxcsy2DGrl42Pk00KBMC01WjzQk2DJIs00Y7hc80
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200316000746&fbclid=IwAR0UXwlbPrkfEt-0TF1pxcsy2DGrl42Pk00KBMC01WjzQk2DJIs00Y7hc80
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o חברת    -  פיתוח ערכות בדיקה( חברה דרום קוריאנית בשם סיג'ןSeegene החלה בפיתוח ערכה )

, ברגע התפרצות הנגיף בסין בצורה משמעותית. זאת, 2020לאבחון חולים כבר באמצע ינואר 

לאור הבנתם כי במוקדם או במאוחר הנגיף יגיע גם לדרום קוריאה. לכן עמלו על פיתוחה של 

קוריאה. ברגע שתם תהליך הפיתוח, החלו מיד בייצור ערכת הבדיקה עוד לפני ההתפרצות ב

פיתוח ערכות הבדיקה  דולרים.    20המוני של ערכות הבדיקה והפצתן, כאשר עלות כל ערכה היא  

למעשה הפך את מגמת התפשטות המחלה בדרום קוריאה והציל את מערכת הבריאות 

וד שבאמצעות ערכות מקריסה. טרם השימוש בערכות, ביצוע בדיקה היה לוקח יום שלם, בע

-COVID-שעות ואפשר בידוד מהיר בהרבה של החולים ב  6-הבדיקה אורכה של בדיקה ירד ל
1519. 

 

o פיתוח ערכות הבדיקה אפשר זיהוי ובידוד מהיר של החולים  - אבחון המוני של האוכלוסייה

ולמעשה הפך ובלם את מגמת התפשטות המחלה בדרום קוריאה. הבדיקות מתבצעות באופן  

מוני, תוך סיכון מינימלי של הסביבה ושל הצוותים הרפואיים. אופן ביצוע הבדיקה הוא ה

כל אדם בעל תסמינים חשודים או כזה השייך לקבוצת סיכון  – Drive-Inבאמצעות דלפקי 

מגיע לבדו במכונית פרטית לדלפק, בו הוא מוסר לצוות רפואי מעברה של זכוכית דגימה נדרשת 

ים מזהים, וכל זאת מבלי לצאת מהרכב. לאחר כמה שעות, נשלחות לביצוע הבדיקה ופרט

למכשירו הנייד תוצאות הבדיקה. דלפקי בדיקה אלו מאפשרים לנבדק לא לעזוב את מכוניתו, 

ולבצע בדיקה בתוך פחות מעשר דקות. אמצעי נוח ומהיר זה מאפשר לעודד חלק ניכר 

נות הבדיקות. דלפקי הבדיקה  נקודה חשובה ונוספת היא זמימהאוכלוסייה להיבדק. 

ממוקמים באזורים רבים ומאפשרים בדיקות מהירות ורבות. בתחילה, ניתן דגש לאזורים 

בין "חמים" בהם הייתה התפרצות יותר מסיבית של המחלה, ולקהילות חשודות יותר. 

האחרונות ניתן למנות כת נוצרית שחבריה ככל הנראה היווה את המקור להתפרצות המסיבית  

מחברי הכת, שהיוו מוקדי הדבקה פוטנציאליים משמעותיים,  95%-המגפה בדר"ק. כ של

 נבדקו וקיבלו את הוראות הממשלה.

 

בדיקות ביום, המאפשרות אבחון מהיר וביצוע  20,000-נכון להיום מערכת הבדיקות בדר"ק מסוגלת לבצע  כ

ור אבחון המחלה, מה שמאפשר לבדוק  מעקב אחר התפשטות המגפה. כמאה מעבדות הוכשרו לביצוע בדיקות עב

ולנתח כמות מידע רבה. בנוסף לכך, דר"ק הגבירה באופן משמעותי את קצב ייצור ערכות הבדיקה, מה שמאפשר 

בדיקות ביום, ללא חשש מגמר מלאי ערכות הבדיקה. הזיהוי המהיר   10,000להנהיג מדיניות בה מתבצעות מעל 

 יותר אחר האוכלוסייה בבידוד ובקבוצות הסיכון.  והמוקדם של החולים מאפשר מעקב מדויק

 
15-intl-testing-korea-south-https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus 

hnk/index.html 

https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus-south-korea-testing-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus-south-korea-testing-intl-hnk/index.html
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למעשה, כיום כל אדם בדר"ק המראה תסמינים חשודים למחלה )בדגש על תסמינים מובהקים כגון חום ושיעול 

יבש( פונה למוקד החירום הטלפוני ומופנה לביצוע בדיקה. הבדיקה מתבצעת כפי שפורט לעיל, ונשלחת למעבדה 

ייג כל דגימה. מדענים ולבורנטים ייעודיים בוחנים את הדגימות, כאשר היקף הדגימות ע"י פקיד ממשלתי המת

ים משעות. כך, מתבצעות ע"י צוותים מצומצ 6-בדיקות בכ 100עומד על  במכונה בודדתשניתן לבצע במקביל 

בכ"א ברחבי דר"ק מאות אלפי בדיקות כל יום. אנשי מקצוע מתאימים ממוסדות מחקר ממשלתיים, 
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יברסיטאות ומכוני מחקר, לצד עובדים בעלי הכשרה רלוונטית מהמגזר הפרטי, עוברים הכשרות מתאימות אונ

 והסבה לביצוע הבדיקות הנדרשות באוכלוסייה.

פרוטוקול הבדיקה המקובל בדר"ק הורחב מעבר למודל המקובל בישראל. בתחילת, נבדקו הקהילות 

שך הורחבו מעגלי הבדיקות לערים שלמו בהן היה חשש הרלוונטיות בלבד, בהן היה חשש להתפרצות. בהמ

 .סאוללהתפרצות, וכיום הורחבה הבדיקה לכל תושבי 

 

 אופן הטיפול בחולים מאומתים בדר"ק: 

הטיפול בחולים מתבצע ע"י רופאים ואחיות מוסמכים, כאשר מתבצע שינוע של צוותים רפואיים לפי מוקדי 

ק מפצירה בגורמים בעלי הכשרה רלוונטית מהמגזר הפרטי )רופאים המחלה ברחבי המדינה. בנוסף, ממשלת דר"

פרטיים, רופאי שיניים וכדומה( להתנדב בבתי החולים על מנת לסייע להפחית על העומס על הצוותים הרפואיים. 

 רפואי לסיוע במשבר זה.- לצד אלו, קיימת התגייסות נרחבת של המגזר הצבאי

חולים לצורך בידוד וטיפול. בשבוע הראשון לשהותם בבית החולים, וכל כל החולים המאובחנים מגיעים לבתי ה

לחץ, המונעים יציאה של אוויר נגוע ומזוהם -מצויים בחדרים בתתעוד הם ממשיכים להפגין תסמינים, החולים  

)צורת אשפוז מוכרת ומקובלת לחולים הסובלים בווירוס מהחדרים בהם הם שוהים אל הסביבה החיצונית 

ממחלות מדבקות(. במידה וחולה חווה התדרדרות במצבו, הוא מועבר להמשך טיפול רלוונטי בתוך בית החולים. 

אולם, במידה ומצבו של החולה משתפר ותסמיניו חולפים, על מנת להקל את העומס את מערכת הבריאות 

הם נודבו ע"י בעליהם ותשתיות בתי החולים, המטופל בתהליכי ההחלמה עובר לבידוד בבית מלון )שרבים מ

למטרה זו( או למתקנים ממשלתיים. במקומות אלו, מצוי צוות רפואי הכולל אחים/יות ורופאים/ות. מטופל 

 :דוגמת הפרוטוקול שמוצג להלן יכול להיות משוחרר ממתקן זה לאחר ביצוע מעבר על פרוטוקול
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הבנתנו את המידע שנמסר ע"י מקומיים, מאמתים את קיומם של יש לציין כי הדיווחים התקשורתיים, כמו כן 

 פרוטוקולים מעין זה ואת מימושם בפועל.

 מיפוי פוטנציאל ההדבקה: –תשאול ותחקור של חולים המאובחנים 

 הימים האחרונים. 14-חולה מאובחן מצהיר היכן היה וביקר, ואת מי פגש, ב .1

 ממכשירו הנייד. GPSצהרתו מושווית לנתוני ה .2
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 במידה ויש התאמה בין ההצהרה לנתונים: ●

o  גם במידה   ,14-כל מי שהיה בסמיכות לחולה המאובחן עובר בדיקה ונכנס לבידוד ל

)בשלבים מאוד מוקדמים וראשוניים של המחלה תיתכן  ותוצאות הבדיקה שליליות

 תוצאה שלילית כוזבת לבדיקה(. 

o יום. 14-מות בהם היה החולה נסגרים לעסקים ומקו 

o כולל מי שתוצאות הבדיקה שלו/ה היו כל אחד מהאנשים עמם בא החולה במגע ,

שליליות, נדרש להוריד אפליקציה לדיווח לרשויות, ולדווח את טמפ' גופו מספר 

 פעמים ביום.

o  צוות רפואי עובר על הנתונים שמתקבלים מהמעקב ובמידת הצורך מזמן לבדיקות

 זרות.חו

o   ימי דיווח ואיסוף נתונים, מאותרים מבין כלל האנשים עמם בא החולה במגע    14לאחר

 הגורמים שנדבקו ועוברים לטיפול, והגורמים שמשוחררים ממעקב. 

 ממכשירו הנייד: GPS-במידה ואין התאמה בין הצהרת החולה ובין נתוני ב ●

o וני במתבצעת חקירה משנית על ידי הצלבה בין צילומי אבטחה ונת-GPS. 

o .השוואה והצהרה חוזרות ותשאול חוזרים של החולה 

בהמשך לנקודות אלו, חשוב לציין את המדיניות של הממשלה הדרום קוריאנית בנושא זה. בקוריאה הדרומית 

קיים שירות המאפשר גישה לטלפונים גם ללא הרשאות של בעל המכשיר, בו הממשלה עושה שימוש על מנת 

ה באופן שוטף בשגרה ובחירום. עם פריצת משבר המגפה, קיבלו אזרחי דר"ק עדכונים לעדכן את האוכלוסיי

אודות מיקומם של החולים המאומתים, על מנת שיוכלו לדעת אם היו בקרבת החולים ונדרשים בבידוד. עדכונים 

, לצורך אלו אודות מיקומם של החולים הוביל לסגירת של בתי עסק רבים, דוגמת קניונים, מסעדות וחנויות

 חיטוי. 

למעשה, פורסם לכלל האוכלוסייה לו"ז מלא של כל חולה, כולל מיקומו בכל דקה ואף דיווחים )בהצלבה עם  

על שעה מדויקת בה החולה הוריד את  צילומי מצלמות האבטחה הפזורות בחללים ציבוריים וברחובות המדינה(  

יכון סלולארי ואיכון תשלומים )המבוצעים דיווחים אלו הם תוצר של א המסכה שלו, ברמת דקות בודדות.

 ברובם באמצעות אפליקציות תשלום בדר"ק(, המוצלבים עם צילומי המצלמות במרחבים הציבוריים.

 

 מעקב אחר חולים וחשודים כחולים הנמצאים בבידוד ביתי:

כל אדם שבא במגע עם חולה מאומת וכל אדם המצוי בקבוצת סיכון מוגדרת למחלה מחויב להתקין אפליקציה  

לדיווח על טמפרטורת גופו כל כמה שעות. אמצעי זה יוצר מאגר נתונים נרחב ומאפשר זיהוי מאוד מוקדם של 

יבתו(. אנליסטים מטעם הופעת תסמינים )דבר המעלה משמעותית את מידת היותו של נשא המחלה מדבק לסב

הממשלה ומערכת הבריאות מבצעים מעקב אחר מיקומם של המדווחים, באמצעות הצלבת נתונים בין איכוני 

GPS  ממכשיריהם הניידים ונתוני מצלמות אבטחה. הפרת הבידוד גוררת קנס כבד של עשרות אלפי וונים דרום
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ד להלבין את פני העבריין )דבר משמעותי מאוד קוריאניים, ופרסום דבר העבירה בקרב הציבור באופן שנוע

 בחברה הדרום קוריאנית(.

רק חשודים פוטנציאליים נמצאים בבידוד ביתי. חולים מאומתים מבודדים בנפרד בבתי מלון ייעודיים ומתקנים 

 ממשלתיים מותאמים לכך, כפי שפורט לעיל. 

 מו"פ חיסונים:

פרסמה הבטחה להתחיל    Celltrionנכון להיום, קיימת חברה אחת בדרום קוריאה המובילה את נושא זה. חברת  

יות של חיסון למחלה בעוד כחצי שנה, לצד פיתוח בדיקת עצמי לביצוע אישי ללא צורך בצוות בבדיקות קלינ

 16רפואי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7713  

http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7713
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 :202017במרץ  18-עדכנית ל נתונים סטטיסטיים

 
17korea/-https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south  - תר לקוח מתוך אWorldOMeter :Live world 

statistics on population, government and economics, society and media, environment, food, water, energy and health. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/
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