
  
 

 
 
 

 

 

 ף"תש בניסן ח"י | 12.4.2020 | ראשון יום

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז

 32  מספר מסמך

התמודדות לקחים מ –מול התפרצות ניהול סגר מקומי 
 דאיגועיר ב התפשטות הנגיףעם בדרום קוריאה הרשויות 

של  סגר מקומי נתפס ככלי אפקטיבי בהתמודדות עם התפרצות מקומית .1

אות רמשאבים במדינה, שרשהחלוקת  כגון, אך טומן בחובו אתגרים נגיף

פה מהאזור הנגוע לשאר ובעיקר מניעה של התפרצות המג לוגיסטיקה

 המדינה.

דרום  שהטילהבחינה של הסגר המקומי היא הנוכחי מטרת המסמך  .2

 הנרחבתההתפרצות  התגלתה שבה, (Daegu) גואיד העירקוריאה על 

את ו את התפתחות האירועיםסוקר המסמך  .במדינהשל קורונה  ביותר

 .בנושאלקחים שניתן להסיק הומציג את  שלטונותה הפעולה שלעקרונות 

ננקטו צעדי מנע משמעותיים שצמצמו אך  ,סגר כללי על העיר לא הוטל .3

צמצום תנועת האזרחים, סגירת גנים ציבוריים, עוצר את קצב ההדבקה: 

 . חזרה ללימודים בבתי הספרהודחייה של  בבסיסים צבאיים

שבוצעה הצביעה על מוקדי ההתפרצות  החקירה האפידמיולוגית המהירה .4

מעקב אחר  וכן ודגימתםקשרים אפשריים מיפוי  .בהםלטפל ואפשרה 

 .הביאו להשתלטות מהירה על התפרצות הנגיף החולים

 מצדהובילה לשיתוף פעולה  שקיפות הרשויות בנוגע למקרי הקורונה .5

  .צייתו להוראות והם ,התושבים
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 האירועים התפתחות

מקרים של הידבקות  10,450-על כ (אפרילב 10)דרום קוריאה דיווחה  .6

. (Daegu)מהם בעיר דאיגו  65%מקורם של ובנגיף הקורונה בשטחה, 

 מיליון תושבים.  2.5-מונה כוהיא  ,העיר השלישית בגודלה בדרום קוריאה זוהי

 31-החולה הכי התגלתה משרד הבריאות הקוריאני  הודיע בפברואר 18-ב .7

 כנסיית שינצ'ונג'ימדאיגו המשתייכת ל 61, אישה בת במדינה בקורונה

(Shincheonji Church of Jesus). קליניקה מקומית בדיקה בהאישה הגיעה ל

ולאחר שאובחנה כחולה בקורונה נשלחה לבידוד בבית החולים. בבדיקה 

בהן נכחו אלפי חברי שפות מיולוגית עלה כי האישה נהגה להגיע לאסדיהאפ

הקבוצה והתפללה איתם בצפיפות, גם לאחר שהופיעו אצלה תסמיני 

חברי  1,160-האישה הייתה בקרבת כ בדיעבד, התגלה כיהמחלה. 

, ביניהם רופא בבית החולים אנשים מתוכם נדבקו עשרות, והיהכנסי

 בדאיגו המשתייך לקבוצה.

 

 

 

 

 

 

עלייה ישנה  31 פרלאחר מקרה מס - קרים חדשים בדרום קוריאה לפי יוםמספר מ

 החולים היומי במספרתלולה 
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לדווח כי הרחובות בעיר דאיגו תושבים החלו  גילוי המקרהיומיים לאחר  .8

חנויות מרכזיות בסיאול . 104-מניין החולים החדשים עלה ל ,במקביל .ריקים

בית החולים בדאיגו נסגרו לאחר שהתברר בחקירה כי החולה ביקרה בהן, ו

בשבועות שלאחר  בו.אנשי הצוות  600הושבת זמנית כדי לבדוק את כל 

במספר החולים במדינה ובעיקר  ניכרתחלה עלייה  31מקרה איתור 

 .בעיר דאיגו

להישאר בבתיהם, הזהיר ממקרים נוספים  םלתושבידאיגו הורה  עירייתראש  .9

ביקש חברי קבוצת שינצ'ונג'י. כמו כן,  והוסיף כי הרשויות יבדקו את כל

 ,להישאר בבידוד בביתם עד שיעברו בדיקת קורונהמחברי הקבוצה 

הרשויות בדאיגו הורו לסגור את כל אחרת יסתכנו בקנסות. מעבר לכך, 

משרד . במוסדות החינוךגני הילדים ולהשהות את תחילת הלימודים 

גו לא לעזוב את אילחיילים המשרתים בסביבת דההגנה הורה 

 לא לקבל אורחים.ו בסיסיהם

חברתי במרחב  השמירה על ריחוקהדגישו את חשיבות ת ת המקומיהרשו .10

שמירה על היגיינה, ומסרו כי יאכפו את הנהלים באופן וה הציבורי והאישי

 עטייתהתקהלויות, איסור על יותר )הקפדה יתרה על ריחוק חברתי,  קפדני

 ש להכניסיאם התנהל ויכוח סביב השאלה  המקווןבמרחב כות(. מס

כניסה  יתאפשרומשאר המדינה, כך שלא ולבודדה הסגר לאת דאיגו 

)המשרד לטיפול ומניעה  KDCD-ויציאה מהעיר, אך גורמים רשמיים ב

 .זאתשוקלת  אינהמסרו כי הממשלה במחלות( 

נסגרה לאחר שהרשויות זעמו על חוסר שיתוף  הכנסייה המרכזית בדאיגו .11

 הפעולה של מנהיג הקבוצה, אשר תחילה הורה למתפלליו להמשיך להיפגש

 ובכך תרם להתפשטות מהירה של המחלה. 
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 212,000-המונה כ ,על חברי הקבוצההרשויות אספו באמצעות המידע ש .12

 9,000-ולמנות כ כולםלתשאל את הצליחו הן בדרום קוריאה,  איש

לאחר המיפוי הראשוני החלו הרשויות לדגום את  .תסמיניםחברים שהראו 

נמצאו דגימות ב. לעמדות בידוק זימונםתוך  ,חברי הקבוצה בביקורים ביתיים

 .חולים, רובם משתייכים לקבוצה הדתית 6,800-כ

 )גוף  Central Disaster Safety Policy Headquarters-ה כמו כן, לאור בקשת .13

מקומות מפגש של  1,100דווח על  (האחראי על בטיחות הציבור KCDC-ב

מקומות שבהם בנודע לכדי ליידע את הציבור  ,נג'יוחברי כנסיית שינצ'

   יותר. פוטנציאל ההדבקה גבוה

בפברואר(  18הגוף האחראי לבטיחות הציבור סגר את הכנסייה המרכזית ) .14

 כדי לא לסכן את שלום הציבור.נוספות, מספר כנסיות ו

 מסקנותו לקחים

הביאה למסקנה כי פוטנציאל הנדבקים  החקירה האפידמיולוגית המהירה .15

הובילה לשיתוף  םשקיפות הרשויות בנוגע למקריגבוה.  31מחולה מס' 

עלייה חדה צייתו להוראות. עם זאת, נראתה  והם ,התושבים מצדפעולה 

אלה קושרו לחברי  .לאחר גילוי החולהשבשבועות  ההידבקויותבמספר 

 לפי הוראת מנהיג הקבוצה.  -הקבוצה הדתית שלא צייתו להוראות 

 החולים ודגימתםחברי הקבוצה הדתית ומיפוי  אתמיפוי הרשויות  .16

כחודש, עד  הדבר ארך .הביאו להשתלטות מהירה על התפרצות הנגיף

מקרים חדשים  100-למספר יציב של כ וחזר החולים החדשים פחת שמספר

 .כמעט לחלוטיןההדבקה פסקה  יהיבקרב חברי הכנסביום. 

 



 

5 
 

ננקטו צעדי מנע אך  ,החלטת הממשלה הייתה לא להטיל סגר כללי על העיר .17

נחיות לצמצום תנועת הה .משמעותיים שצמצמו את קצב ההדבקה

 צבאייםהעוצר בבסיסים הציבוריים, הגנים ההאזרחים, סגירת 

רחבה  הדבקה למנועעזרו חזרה ללימודים בבתי הספר הדחייה של הו

 הציבור להוראות הממשלה ורשויות האכיפה תרמה גם היא הישמעות .יותר

 למניעת התפשטות המחלה. 
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