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תצלמומ היגטרטסאו סוטטס

תיפצת
.םימי3-4ידמהלפכהםע,תיתועמשמהקבדהתרכינתוברםירעב,תבחרתמץראבתוטשפתהה
תעגהוא)םינורחאהתועובשבהנורוקהתולבגמתדרוה(תישונאההביסהתובישחןיבדירפהלןתינאלןיידעיחכונהבלשב
.לארשיבהנורוקהתוטשפתהשודיחבל״וחמםיעסונתועצמאבאתלדטנאירוה
לעזמרמשהמ,אתלדטנאירוהטלתשהםהב)לגוטרופ,הילגנא(םלועבםירחאתומוקממתיתועמשמהריהמלארשיבתוטשפתהה
.תוקבדהבטלושהטנאירוהיונישןיבלישונאהםרוגהןיבבולישהתובישח
יופצ.םידלילשמתיתועמשמהובג,םינסוחמאלהדחוימב,זופשאלרדרדהלםהלשיוכיסהו,16ליגלעמםיקבדנהמ40-50%-כ
.תרגובההיסולכואהלשלודגבורלשץראבאלמהןוסיחהבקעםיקבדנהןיבמםישקהםילוחהרועישבהדיריובוכיע
יכרכינםלועב.תוקבדההךשמהרחאבוקעלוךישמהלשיךא,עגרכםיצופנהםיטנאירוהדגנכליעיןוסיחהשהכרעהביונישןיא
.הרבסהבתווללשי.ןיטולחלןיסחוניאןסוחמהרכינםלועב.אתלדטנאירובםגהשקהאולחתינפמדאמבוטןגמןוסיחה
דאמהלודגהפישחלהעגהלןוכיסהווהמהובגהתוטשפתההבצק.םידליבםג,הפגמהלשתטלשניתלבתוטשפתהעונמלשי
תמייקהתואדוויאהתמרב.םימילחמהוםינסוחמהלצאתוקבדהןכו,תרגובהתנסוחמאלההיסולכואהוםידליהתייסולכואלש
.ךכבןכתסהליאדכאל,םויכ
קוריהותהתאשדחלץלמומ.תוכסמהתייטעולוגסהוקוריהותהתדרוהמםגהארנהלככעבונהובגהתוטשפתההבצק
.םינסוחמאללשתויולהקתהעונמללוקשלשי.תוכסמבדיפקהלו
.תויוצרפתהשישכדחוימב,ןוסיחבשהזמתיתועמשמלודגהנורוקמןוכיסה.)12לעמ(םיאליגהלכב,תונסחתההזוריזושודיח
.םימי3-4רחאלתפסונהקידבוץראלהסינכבהקידב.תינויחאיהץראבהסינכהלעהטילשהתרבגה
שייחכונהבלשב.תונסחתהתרבגהתועצמאברקיעב,לארשיבהפוצרהאולחתתדרוהלףואשלשי–ליעלבותכהלכרואל
.רשואמאלןיידעןוסיחהםרובעשולאלעןגהלידכםגהדעונהאולחתתדרוה.)קוריותותוכסמ(םיכרםיעצמאבולישבךרוצ
.טשפתהלהכישממםלועבהפגמהדועלכתילאירהניארוגימלהפיאש

תועמשמ

תונקסמ
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אתלד טנאירו טלוש םהב תומוקמב תוטשפתהה

 ןוכיסה יכ םיארמ ,אתלדטנאירוה טלתשה םהב תומוקמבםלועהמםיחווידה
 אל לש הזמ2 יפ תוחפל ןטק הרומח הלחמל אלמ ןפואב םינסוחמ לש

 .הינטירבמו רופגניסמ רקיעב םיחוויד .םינסוחמ
190-כ קר( הכומנ הקיטסיטטסה רופגניסבו ,םוי ידמ הנתשמ ןיידע יטירבה חותינה

 .)אמגודל ,םינסוחמ םיתמואמ

27.6.2021

 תובישח לע זמרמש המ ,אתלדטנאירוה טלתשה םהב )לגוטרופ ,הילגנא( םלועב םירחא תומוקממ תיתועמשמ הריהמ םויכ לארשיבתוטשפתההה
.ץרפתה ינויב קר ךא ,לירפא זאמ ץראב אצמנ אתלדטנאירוהש הדבועב םג שגדומ .תוקבדהב טלושהטנאירוה יוניש ןיבל ישונאה םרוגה ןיב בולישה
.רחואמכ ררבתהל לולע םילוחה יתב בצמ יפל לוהינןכלו ,ןוסיחה תנגה בקע ,רבעהמ ךורא ןמז רחאל השק האולחתב אטבתיהקבדה לגשרכינ םלועב

 םלועב תורחא תונידמבש הזמ תיתועמשמ הובג לארשיב תוטשפתהה בצק
.טולשלםיחילצמרופגניסב .אתלדטנאירוה טלתשה ןהב

 תונושה תונידמב תולבגמה תמרו תישונאה תולהנתהל רושקהארנכהזןיינע
.לארשי תמועל

רופגניס

לארשי

הינטירב

לגוטרופ

 זופשא תרמוח– רופגניס
:ינוסיח בצמב תולתכ

תוומ
ץרמנ לופיט
ןצמח תפסות
םילק םימוטפמיס
יטמוטפמיסא וא

.םינסוחמ30% רופגניסב
 לגל םרג אתלדןז
.)הלק רקיעב( האולחת

 םינסוחמ
אלמ ןפואב

 םינסוחמ
יקלח ןפואב

םינסוחמ אל

https://www.moh.gov.sg/covid-19

https://www.moh.gov.sg/covid-19
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יעובש עצוממב ימוי4-ה הלפכהה סחיכ בשוחמ– הקבדהה םדקמ

 תבב תולגל תולולעו עובשה ושדוחש תובחרנה תומיגדה בקעהייטה תויהל הלולע ךא ,2020 ץרמ תאקר ריכזמו דאמ הובג הקבדהה םדקמ
.תונוש תוטישב ותכרעהב םילדבהבתרכינהקבדההםדקמב תואדו יאה .םינורחאה םייעובשב הרבטצהש הליהקב היומס הקבדה תחא

.יחכונה עובשה ךלהמב תיתועמשמ תולעל היופצ םתונימאו ,םינותנה רחא בוקעל ךישמהל שי
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