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עיקרי תמונת המצב היומית
●

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף  500חולים חדשים ליום
●

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים
מימוש הקלות חדשות
שינוי המצב מתבטא
במדידות לאחר
כ 10-ימים

●

●

נמשכת עלייה ברורה ועקבית במספר המאומתים החדשים -
מעל אלף נדבקים ליממה ,בממוצע שבועי )עמוד  .(1גם אם
העלייה במאומתים מושפעת מהגדלת מספר הבדיקות היומי
)כ 70-אלף בדיקות ביממה האחרונה( ,הרי שרובה אינו
נובע מכך .בנוסף ,מזוהה בשבועיים האחרונים גם עלייה
בשיעור הבדיקות החיוביות ,בממוצע שבועי .יתר על כן,
ניכרת בימים האחרונים עלייה בחלקם של המאומתים בני
 60ומעלה מכלל המאומתים ,אשר צפויה להוביל לתחלואה
קשה חדשה מוגברת בימים הבאים )עמוד  .(3כאמור ,כל
אלו מסמנים כי אנו בפתחו של גל שלישי.
לאור התרחבות היקף ההדבקה )מגזרית ,גילאית
וגיאוגרפית( ,אין די במניעת הקלות נוספות ,אלא נכון
לשקול חזרה מחלק מההקלות שמומשו כבר ,כדי לבלום את
העליה ולמנוע מהמגיפה לצאת משליטה .על מנת להמחיש
את המחיר האפשרי של העלייה בתחלואה  -בשיעור
הגידול הנוכחי ,על כל יומיים נוספים שבהם יישמר קצב
ההדבקה הקיים ,יידרש יום של סגר מלא כדי להשיב את
המצב לקדמותו.
בעולם )עמוד  - (5ארה"ב שוברת שיאים בהיקף ההדבקה -
כ 200-אלף נדבקים חדשים) ,יותר מאשר ביבשת אירופה
כולה( ויותר מ 2,000-מתים ליממה .מומחים ומנהיגים
בעולם מזהירים מהתפרצויות שעשויות להתרחש בשל הסרת
מגבלות ובשל שאננות ציבורית על רקע ההתקדמות בפיתוח
החיסונים לקורונה וההיערכות לתחילת הפצתם.
לאחר קרוב לשנה של התמודדות עם הקורונה בעולם
ובארץ ,המפתחות להצלחה ברורים ויש לנהוג לפיהם ,גם על
רקע ההתקדמות ברכישת חיסונים לישראל :הקפדה על
עטייה נכונה של מסכות ,צמצום התקהלויות ,אוורור חללים
סגורים )בעיקר בחורף( וקטיעת שרשראות הדבקה יעילה.

ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת
מבוסס על הנתונים נכון ל בדצמבר
לצפייה בנתונים בזמן אמת https://go.gov.il/covid19-status
מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה רופאים
אפידמיולוגים ועוד כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות
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חולים חדשים
שבועיים אחרונים

מספר בדיקות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות
●
●

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(
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חולים במצב קשה
מספר מאושפזים
במצב קשה

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה שינוי במספר המאושפזים במצב
קשה בשבועיים האחרונים
ביממה האחרונה
) -1שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון(

שבועיים אחרונים

חולים חדשים במצב קשה

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(

התאמה בין חולים חדשים במצב קשה
ומספר המאומתים החדשים מעל גיל  60שבוע אחורה
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גילאי חולים חדשים
כלל החולים החדשים

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון

חולים חדשים במצב קשה

חולים בקבוצת גיל בסיכון
)מעל גיל

(

ממוצע חודשי

ממוצע בגל הראשון
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השוואה ביחס לעולם
חולים חדשים ליום למיליון איש

מתים ליום למיליון איש

* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על ההשוואה.
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה.
*בעולם  -שיא במספר המתים ליממה )יותר מ ;(12,000-ההתפרצות באירופה נמשכת
בהיקף גבוה מאשר בשיא הגל הראשון ,עם כ 200-אלף נדבקים וכ 5,000-מתים
ביממה; בארה"ב  -התחלואה עודנה ברמות שיא ,אם כי מגמת העלייה נבלמה
בימים האחרונים )כ 160-אלף נדבקים ו 1,400-מתים ביממה(.

בדיקות ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות

