
 

 
 
 

 

 ףתש" ' בניסןח|  2.4.2020|  חמישייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 12מסמך מספר 

 

 

 פני נגיף הקורונהשימוש במסכות להתמגנות מ

 מ דוסטויבסקי"זיון נדיר" ~ פי"אנשים ללא מסכות הם ח

מדינות רבות בעולם שואפות להגדיל את כמות המסכות שברשותן כדי להקצותן  .1

מדינות במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. לצוותים רפואיים ולציבור הרחב 

ומנסות ת מסוגים שונים למטרות מגוונות, כומס דגמישל רכש בוחנות אלה 

 לשימושן. לייצר בעצמן מסכות 

, לבחון את המדיניות ן, לנתח את יעילותהמסכות מסמך זה נועד לבחון את סוגי .2

 .ישראללעל ההתנהלות המומלצת מכך במדינות שונות ולהסיק  ןביחס אליה

 ויעילותן מסכות סוגי

כנגד  –יכולה להתבטא בשני אופנים  מסכותהפוטנציאלית של  ןיעילות .3

מדביק אנשים בריאים( או כנגד  אינו אפקטיבית הדבקה )אדם חולה עם מסכה

 נדבק מאנשים חולים(. אינואפקטיבית הידבקות )אדם בריא עם מסכה 

 :פה-אףסוגים של מסכות ישנם שני  .4

ישנן על פי התקינה האירופית, . למנוע הדבקה נועדה -גית רמסכה כירו .א

 סינון החלקיקים. הנבדלות זו מזו ביעילות , שלוש רמות

בדרך בהן משתמשים ש, מסכות מתקדמות -מסכות לסינון אירוסולים  .ב

בהיבטי  יותר טובותיכולות סינון בעלות  והן הצוותים הרפואיים כלל

 )תקן 95Nת הן חלקיקים ומידת האטימה על הפנים. המסכות הנפוצוהגודל 
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NIOSH,) 2FFP 3-וFFP  תקן אירופי(. מסכות אלה מפחיתות את החשיפה(

 .1תומיועדות בעיקר למניעת הידבקות עצמילחלקיקים  העוטה אותןשל 

מפרסומים של ארגון הבריאות  .פה-אףנראה כי אין די במסכות עם זאת,  .5

 באופן טיפתיאינו עובר באוויר אלא  COVID-19נגיף המסתמן כי  WHOהעולמי 

מסתמן כי מסכה לאף כיוון שתיתכן הידבקות באופן טיפתי דרך העיניים,  .בלבד

, נראה כי כל מחסום הנמצא על הפה ובכל זאת הידבקות.תמנע ולפה בלבד לא 

הטיפות הנישאות באוויר במפגש בין בני אדם מספר לצמצום מועיל מאוד 

לא ברור אם הדבקה.  תכן כי המסכה יעילה כנגדייבמרחקים קצרים, לכן 

 מסכות פשוטות להשפיע מערכתית על התפשטות הנגיף ן שליש בכוח

להערכתנו,  .ה ועל מניעת התפרצות נוספת לאחר הסרת הסגריבאוכלוסי

חייב להיות מלווה כדי שהשימוש במסכות יסייע ברמה המערכתית הוא 

 .כללים נוספים של ריחוק חברתיבגיינה אישית ויבשמירה על ה

 . יעילות גם כנגד הידבקות N-95ת מתקדמות יותר כגון מסכו .6

פעמיות -תיעוד בעולם לשימוש במסכות רב נמצאלא  –פעמיות -מסכות רב .7

 . נדרש לבחון שאלה זו בהמשך.בקטריאלי-אנטיהעומדות בתקן 

 בעולם במסכות השימוש מדיניות

הנחיה להשתמש במסכות פנים או  המלצהבמרבית מדינות אסיה ישנה  .8

הנחיות אלו מגיעות על רקע שימוש נרחב במסכות גם בשגרה  ה מהנגיף.להגנ

לנורמה  הפך. שימוש במסכות שם ןלכן קל מאוד ליישמ ,מדינות ביבשתב

מדינות אסיה מייצרות יתרה מכך,  .חברתית, לצד שמירה על היגיינה וריחוק

 בעצמן את רוב המסכות שלהן.

הפה  לכסות אתחיה רשמית אין הנ –למעט צ'כיה לעומת זאת, , באירופה .9

 ממליצים)גרמניה, ספרד וצרפת( במספר מדינות . והאף באזורים ציבוריים

                                                             
1

 בעלותכלומר, מסכות דרכו נפלט אוויר לסביבה ללא סינון. שיש שסתום פליטה  FFP-ו 95Nבחלק מדגמי מסכות  
 .הפצת הנגיף לסביבהאת שסתום פליטה אינן מונעות 
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ואלו חולי קורונה בעבור בפרט  ,ה והאףבכירי מערכת הבריאות לכסות את הפ

 באו איתם במגע.ש

 המלצות

בראייתנו, נכון להתמקד בהבטחת מסכות איכותיות בהיקף מספק   .11

גורמים נוספים שצוותים רפואיים וייתכן  –יוניים ולאורך זמן לגורמים הח

 יכולים למשל בנק)פקידי ה רחבה ללא הגנה יבאים במגע עם אוכלוסיה

 (.דלפק מאחורי מוגנים להיות

מקור תקציבי  נכון שתתבצע רק בהתקיים –ה יחלוקה לכל האוכלוסי  .11

חזור יומיות או מנגנון מ  -, לרבות החלפות יוםכזוהמאפשר הצטיידות 

גדיל באופן ניכר שלא י )וחלוקה חוזרת(מערך לוגיסטי לחלוקה , ופקטיביא

 ה.יאת תנועת האוכלוסי
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 'כיהצ - אנספח 

. נכון 2121במרס  1-בהופיעו בצ'כיה  COVID-19המקרים הראשונים של מחלת 

מתו בעקבותיה, על פי  24-מאובחנים ו תחלואה מקרי 3,111להיום ישנם מעל 

 .1צ'כימשרד הבריאות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערוצי הטוויטר של משרד הפנים, בההודעות הרשמיות בצ'כיה מופצות רבות מ

  משרד הבריאות, המשטרה והצבא.

 

 

 

 

 

 

 

בינואר 27 בפברואר 12  במרץ 6   במרץ 30   
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 רפואיים צוותים יל ידע COVID-19במסכות בצ'כיה לאור מגפת  שימוש

בהחלטת הממשלה, משרד הבריאות מספק ציוד הגנה לבתי החולים, המעבדות 

עבור צוותי במסכות  4,092,656סופקו . עד כה 1ות בנגיףמטפלהוהתחנות 

מסכות  1,190,746סופקו , על כך על ידי משרד הבריאות. נוסף הרפואה בצ'כיה

 עם מסנן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( שמשלוח ובו טונות של CTKבאתר סוכנות הידיעות הצ'כית ) פורסם במרס 25-ב

על פי . 2טונות( 111סכות )מ ןמיליו שמונה כוללציוד רפואי הגיע לצ'כיה מסין, 

היו  שבמסגרתוחוזה עם סין לא צלח כשבוע לפני כן  דיווחים בתקשורת בצ'כיה,

 .3רמאות מהצד הסינים בשל ,מסכות ןמיליו חמישהצפויים לקבל בצ'כיה 

בצ'כיה משלוח של מאות אלפי הוחרם פורסם בעיתונות האיטלקית כי  במרס 22-ב

רות במספר המדויק של המסכות. בצ'כיה מסכות מסין לאיטליה. נמצאו סתי

 "רויטרס"על פי סוכנות הידיעות ו ,4התחייבו להחזיר לאיטליה את המסכות שנלקחו

 .5המסכות הוחזרו לאיטליה

, בית במרס 27-ב בפראגVinohrady מנהל בית החולים  שהעניקאיון יעל פי ר

 375-ו FFP2מסכות מסוג  4,441מסכות פשוטות השבוע,  51,111החולים קיבל 
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 קצב צריכת המסכות בבית החולים הואלדבריו,  .FFP3מסכות מסוג 

 . במרכז רפואי זה יש 6מסכות 111,111ויש במלאי , מסכות ביום 3,000-3,500

 עובדים.  4,111-כ

 

 באוכלוסייה אזרחית COVID-19במסכות בצ'כיה לאור מגפת  שימוש

יוצא ממקום מגוריו נדרש הכל אדם במרס  19-מהחל הממשלה הצ'כית קבעה כי 

אף. לא הוגדר סטנדרט ספציפי לסוג לפה ול בכיסוי אחרלהצטייד במסכה או 

יצר מצב שבו  ,בשילוב המחסור במסכות ,הנחיה זו .הכיסוי בהוראת הממשלה

, על פי טריקו חולצותמרבים בצ'כיה נאלצים לאלתר מסכות בהכנה עצמית מבדים ו

הוחרגה ההוראה לשימוש בכיסוי פנים ס במר 31-ב. 8euronewsהכתוב באתר 

לא להקשות  כדיעבור "ילדים צעירים מאוד", בנוהגים ברכבם לבד והעבור נהגים ב

שעות או לכבס ארבע כל ב. ישנה הנחיה להחליף את המסכות 9על הנשימה שלהם

לפרק זמן של חצי  ,את פרטי הבד המשמשים כמסכות מאולתרות לאחר השימוש

אכיפה מענישה  שישנהלא נראה  זהמעלות. נכון לזמן  61שעה בטמפרטורה של 

 משתמשים במסכות, אך יש בקרה של מערך השיטור. שאינםלאזרחים 

הציבור הצ'כי ממושמע מאוד  ,המתגוררים בצ'כיהישראליים על פי סטודנטים 

בנושא כיסוי הפנים וכולם אכן מסתובבים עם מסכה או כיסוי מאולתר. עם זאת, יש 

יחסית בשטחים ציבוריים )טיולים בפארק, ספורט וכו'( והסגר אינו  רבהתנועה 

 על ידי המדינה. ת מסכותחלוק עללא ידוע ש. כמו כן, נמסר בחומרהנאכף 
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 ורכש הפצה, ייצור - לוגיסטיקה

 ותרומות רכש

 הערות יצרן/מדינה מספקת כמות תאריך

  לא ידוע מסכות ןמיליו 31 17.3

 עבור הצבאב לא ידוע 22ותמסכ 151,111 18.3

 חתימת חוזה PPFקבוצת  17מסכות ןמיליו 111 19.3

 לא ידוע 19מיליון מסכות 1.1 21.3
הצבא  ל ידיאורגן ע

 ומשרד הפנים והחוץ

   20מיליון מסכות 7 21.3

 תרומה Respilonחברת  11מסכות 31,111 25.3

  סין 2מסכות 611,111 25.3

  מלזיה 24משלוח ציוד רפואי 31.3

31.3 
"עשרות טונות של 

 21 ציוד רפואי"
 סין

 בטיפול הצבא

 

 'כיהבצ הפצה

 8מסכות לשבוע 300,000יסופקו  במרס 29-בהחל  ,משרד הבריאות הצ'כי על פי

 .רוקחיםו רופאים מומחים, רופאי שיניים, עבור רופאי ילדיםב

באספקה זו,  כלולים אינםבתי החולים, מרפאות מקומית ומעבדות מחקר לקורונה 

לה התחייב משרד הבריאות. משרד הפנים והחוץ שכיוון שלהם אספקה נפרדת 

ככל , לכל שאר הגורמים )לא כולל אוכלוסייה אזרחית( אחראיים להפצת המסכות

 והרשויות המקומיות. 13בעזרת המשטרה, הצבא, מערך הכבאות הנראה

אזרחים או  ועל ידי ליםמהמפע מידע רשמי, אך בתמונות המופצותעל כך מנם אין וא

מגיעות  FFP. מסכות מסכות "חדר ניתוח" רגילותרב בנעשה שימוש שרים נראה כי 

 מופצות רוחבית. ואינןלצוותים רפואיים  ל הנראהככ
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 הולנד - בספח נ

במרס  31-לנכון ו, בפברואר 27-בבהולנד אותר  הנגיףהמקרה המאומת הראשון של 

פי משרד ל ע ,מתים מהנגיף במדינה 1,111-מקרים מאומתים וכ 11,751ישנם 

 . 25הבריאות של הולנד

 

 

 חולים בבתי במסכות שימוש

עם רופאה בבית החולים  26איוןימר .בבתי החולים ניכרת תמונה עגומה יחסית

בכלל המדינה,  N95ריינסטאט שבעיר ארנהם עולה מחסור חמור במסכות תואמות 

ין בתי חולים ברמה המחוזית. לאור עד כדי היערכות עצמאית וקביעת מכסות ב

. במסכות כירורגיות במחלקת הקורונה בבית החוליםמשתמשים המחסור, 

מסכות לדעת משרד הבריאות בהולנד, מסכות אלו אמורות לספק הגנה מספקת. 

FFP1/FFP2/N-95  בהם ישנו חשש ששמורות אך ורק לטיפולים רפואיים

 רוסולים.יהנישאים בא נגיפיםלפיזור 

 N95מיליון מסכות תואמות  1.3ק מההיערכות בבתי החולים, משלוח של כחל

בתי חולים ב להיות מחולקשנרכש מחברה סינית )שם החברה לא נחשף( היה אמור 
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אינן פועלות כשורה ואינן מכסות  ןבדיקת המסכות התגלה שהב אך במדינה,

חו מסכות שכבר חולקו נלק 600,000-הרמטית את הפנים. חלוקתן נעצרה ו

 .27המדינה על ידיחזרה 

 

 היהאוכלוסי ייד לע במסכות שימוש

לה יחסית מבחינת הגבלות יהולנד נוקטת מדינות מק, התחלואהלמרות ריבוי 

 אנשים 111התקהלויות לצורכי עבודה מותרות עד  :תנועה וההגבלות במשקה

 ןנאנשים. יש 31ת עד וטקסים דתיים וחגיגות משפחתיות מותרצורך התקהלויות לו

 הנחיות מיוחדות לאנשים בקבוצות סיכון. 

כמו גם מרבית בתי העסק )פרט למוזיאונים,  ,התחבורה הציבורית עודנה פעילה

מסעדות סגורות לישיבה אך עדיין רשאיות להוציא ה .תיאטראות ובתי קולנוע(

 משלוחים.

 נוגע לשימוש במסכות.באין הנחיות מיוחדות לאוכלוסייה  במרס 31-לנכון 

או  טישו במהלך שיעולאו נייר  לכסות את האף באמצעות המרפק אלצה היההמ

  .התעטשות



 

10 
 

 איטליה - גספח נ

 סוג המסכות, השימוש במדינה ומאמצי הרכש  

, ככל הנראה עקב באיטליהמסכה בציבור  לעטייתהנחיה רשמית  אין ,להבנתנו

 ממשלת איטליה מנסה לקנות מסכות לצוותים ,המחסור במסכות. עם זאת

 הרפואיים בבתי החולים.

( הכולל ציוד מיגון רב ובו במרס 13הממשלה האיטלקית יצאה בחוזה רכש מול סין )

 מסתמן כי משלוח שיועד למדינה נעצר בצ'כיה  ,. כמו כן[29,31]גם מסכות מיגון

בניסיון לפצות על עצירת  .לאור חקירה משטרתית בנוגע לסחר בציוד במרס 17-ב

מסכות פנים שיחליפו את הציוד  111,111-צ'כיה כהמשלוח שלחה ממשלת 

 .[31]המעוכב

מסכות.  מאיתמוכרים ניסיונות באיטליה לייצר עצ ,לצד ניסיונות הרכש השונים

 111,111-מסכות פנים )כ לייצרמתקן צבאי בנאפולי החל  במרס, 19-לעדכנית 

"ג'ורג'יו  מוכר כי חברת האופנה האיטלקית במרס 26-ל. במקביל, נכון [32]ביום(

קונצרני מ, ואחד [33]פעמי לשימוש בתי החולים-ארמני" החלה בייצור ציוד מיגון חד

כלל הציבור  בעבורהטקסטיל באיטליה ייחל בייצור של מיליוני מסכות פנים 

 .[33]האיטלקי

 חלוקה ואכיפה –מדיניות ציבורית ביחס למסכות 

המדינה, אך קיימות המלצות של מסכות במקומות ציבוריים ברחבי  עטייהאין חובת 

כי משרד הבריאות האיטלקי הנחה . במסגרת זאת, [42-34]או הנחיות בחלק מהאזורים

צריכים לעטות  חשוד כחולההחשוד כחולה וצוות המטפל באדם חולה או האדם 

באים המסכה וכפפות עוגנה בחוק לכלל העובדים  עטיית. ברומא ובלאציו מסכות

ים, משנעים ומוכרים ברשתות המזון. בשאר איטליה הורו כולל יצרנ ,במגע עם מזון

באים בקשר הדוק עם לקוחות ללבוש מסכות וציוד מגן הבפברואר( לעובדים  23)

ולהקפיד על שטיפת ידיים וניקוי משטחים בין לקוח ללקוח. לשיקול רשת המזון, 

 לקוחות ללבוש כפפות ומסכה בזמן הקניות. יתבקשו בחלק מהסופרמרקטים 
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 PPEבפברואר( סטנדרט הצטיידות מינימלי בערכות  22רד הבריאות קבע )מש

 :של קורונה מקרה לכלפעמי(, -)הכוללות מסכה, משקפי מגן וחלוק חד

עובדי שירותי 

 בריאות
 מקרה חשוד

מקרה מאושר, 

 חולה במצב קל

מקרה מאושר, 

חולה במצב 

 חמור

 12-6 6 2-1 אחיות

 6-3 3-2 1 רופאים

 3 3 1 מנקים

עוזרים ושירותים 

 אחרים
2-1 3 3 

 24-15 15-14 6-3 סה"כ

 

מרכז ההגנה האזרחית מיליון מסכות רכש  סבמר 7 עד בפברואר 28 בתאריכים

FFP3 ו-FFP2 את שירותי  "לפייס" כדי, על כך לצוותים הרפואיים. נוסף וחילקן

 ( משרד הבריאות על פרוטוקול מול איגודי הבריאותסבמר 26הבריאות חתם )

המקצועיים הכולל התחייבות לספק ציוד מגן אישי לכל צוות הבריאות והעלאת 

 הבדיקות של הצוות הרפואי לראש סדר העדיפויות.

אלף מסכות לכלל  25במסגרת הכרזת "אזור אדום" בלומברדיה ובוונטו חולקו 

 לכלל איטליה לא חולקו מסכות בצורה דומה. "האזור האדום"האזרחים. בהרחבת 

איטליה במשלוחים של סיוע בינ"ל נעזרת מחסור במסכות התמודדות עם ה לצורך

ומעניקה סיוע כלכלי )פירעון הלוואות ותרומות( לחברות המייצרות ציוד מיגון אישי. 

איטליה צופה , ומפעלים לא חיוניים הסבו את פס הייצור שלהם לייצור מסכות

ות מוכתב למפעלים על הגעה לכושר ייצור עצמי מספק תוך חודשיים. ייצור המסכ

( וזכות הייצור ניתנת UNI-פי תקן ייעודי שפרסם משרד הבריאות )מבוסס על תקן ה

 למפעלים העומדים בתנאי המכרז.
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 גרמניה - דספח נ

 סוג המסכות, השימוש במדינה ומאמצי הרכש  

הנחיה רשמית ללבישת מסכת מיגון בציבור הגרמני, ובמקביל נמשכים  אין ,להבנתנו

 ונות לצבור מסכות לטובת בתי החולים.הניסי

מסכה במרחב הציבורי פחותה,  עטייתהיעילות של  ,לדעת מספר מומחים בגרמניה

דבק ולא למנוע כניסת ישכן תכליתה לחסום הפצת חיידקים ונגיפים מהמקור המ

כדי , . המלצה נוספת היא לא לאגור מסכות לשימוש פרטי[43,44]חלקיקים מבחוץ

, היכן שהדרישה למסכות אלו [45]תי החולים ובמרכזים הרפואייםלמנוע מחסור בב

 .[46]חיונית

נראה כי גרמניה מנסה להגדיל את מספר המסכות  ,לצד ההנחיות לשימוש במסכות

אבד   FFP2מיליון מסכות בתקן שישהלשברשותה. חוזה רכש שהוציאה הממשלה 

ל בתי החולים וממשיכים ניסיונות רכש פרטיים ש, [47]בשדה תעופה בקניה

רופיות י. גרמניה אף הגבילה את הייצוא מתוך גבולותיה למדינות א[48]במדינה

 . [49]נוספות

 חלוקה ואכיפה –מדיניות ציבורית ביחס למסכות 

מסכות פנים בעת היציאה למרחב הציבורי  עטייתאינה מחייבת גרמניה נכון להיום, 

 . ברמה הלאומית

( באמביוולנטיות להצהרה סבמר 31)הממשלה הלאומית בגרמניה הגיבה 

מיגון פנים בסופרמרקטים  עטיית תחייבלפיה אוסטריה ו( סבמר 31האוסטרית )

ובבתי מרקחת )תוך חלוקת מסכות בכניסות לסופרמרקטים(. לטענת שטפן זייברט, 

תוכל ״אולי להוות השלמה הגיונית לכללי ההגיינה  ה כזודובר ממשלת גרמניה, חוב

ומצד שני כרוכה בסכנה ״שתיווצר תחושת בטיחות שגויה״  התקפים ממילא״,

-שעלולה לפגוע בהקפדה על שמירת מרחק, שטיפת ידיים וצמצום מגעים בין

 . [51]אישיים
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 מחסור במסכות רפואיות בגרמניה בעקבות מגפת  סמוכר כבר מתחילת מר

ת לרבו ,( על ייצוא ציוד רפואיסבמר 4. הממשלה הלאומית אסרה )COVID-19-ה

 .[51]אמצעי מיגון כמו מסכות רפואיות

במסכות  להשתמש( לא סבמר 22הוירולוג הגרמני כריסטיאן דרוסטן קרא לציבור )

עבור צוותים רפואיים. כתחליף, דרוסטן בחיוניות כיוון שהן , ולאגור אותן כירורגיות

בד אחר בעת בהציע לציבור להכין מסכות בד בבית או לכסות את הפנים בצעיף או 

 .[52]השהייה המרחב הציבורי לצורך הגנה על האחר

מומחים רבים נוספים, ביניהם קלאוס ריינהרדט, נשיא ארגון הרופאים הגרמני 

הלאומי, קראו לציבור הגרמני לכסות באמצעי כלשהו את הפה ואת האף בעת 

לדברי . מסכה כירורגית מיוחדת באמצעותלאו דווקא  ,היציאה מהבית. זאת

למטרה זאת. הוא הדגיש  יועילומסכות בד שניתן להכין בבית  ריינהרדט, גם

 בהקטנתשהשימוש במסכה אינו מגן לגמרי מפני הידבקות, אך יוכל ״לסייע במקצת 

 .[51]הסיכון להדבקת אחרים או להידבקות״

( באינטרנט הוראות תפירה להכנת מסכת סבמר 15( פרסמה )Essenעיריית ֶאסן )

. ההוראות מכילות הקדמה במרס( 24דכנה אותן )ובהמשך ע פנים ביתית מבד

מציינת כי מדובר במסכות שלא נבדקו או קיבלו אישור רשמי, ושהשימוש בהן נועד ה

לא ניתן להשיג כאלו. כמו כן, אם להחליף את השימוש במסכות כירורגיות ייעודיות 

 .[53]הגנה מלאה מהידבקות בנגיף הקורונה מספקתמסכה אינה  שעטייתמוזכר 

מסכות  עטיית( להגדיר חובת סבמר 31החליטה ) ,Jena, עיר ראשונה בגרמניה

השנייה  -איש  111,111-באפריל. מדובר בעיר בת כ 6-מהחל  במרחב הציבורי

 . [54]בגודלה במדינה הפדרלית תורינגיה

להערכתנו, רשויות מקומיות נוספות בגרמניה תעודדנה את תושביהן לחבוש מסכות 

. למרות האמביוולנטיות , וחלקן אף תחייבנה זאתחב הציבוריבעת השהייה במר

, המשך הלחץ מצד גורמי רפואה בענייןשגילתה הממשלה הלאומית הגרמנית 

בכירים ואימוץ חובת כיסוי הפנים באזורים נוספים במדינה יוכלו להוביל לשינוי 

 מדיניות הממשלה הלאומית בנושא. 
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 ר( במסכותהרגלי השימוש של הציבור )צעיר ומבוג

 מוכנים להשתמשמהציבור הגרמני  48%-45%מסקרי דעת קהל מקוונים עולה כי 

מדובר שכיום במסכות לכיסוי הפה והאף בעת השהייה במרחב הציבורי, בין 

( או בכיסויים 15%-(, במסכות ביתיות מבד )כ15%-במסכות כירורגיות ייעודיות )כ

ידי  המסכות על עטייתו, שיעורי להערכתנ .[54](15%-מאולתרים כגון צעיפים )כ

 הציבור בעת השהייה מחוץ למרחב הביתי צפויים לעלות בימים הקרובים.
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 ספרד - ה נספח

 סוג המסכות, השימוש במדינה ומאמצי הרכש  

הלי משרד הבריאות הספרדי, צוות רפואי המטפל בחולי קורונה מחויב ונ על פי

עם זאת, טרם פורסמה  .FFP2 [55]ת או במסכה מתקןלהשתמש במסכה כירורגי

מסכות. למרות זאת, בספרד יש  לעטייתה בנוגע יהנחיה רשמית לכלל האוכלוסי

מחסור משמעותי במסכות )ואמצעי הגנה אחרים( והצוות הרפואי דיווח במספר 

 . [57[]56]שימוש במסכות ביתיותעל פעמי במסכות או -מקרים על שימוש רב

 מנסה להתמודד עם המחסור במספר ערוצים, בהם רכש מסין של  ממשלת ספרד

במרס( מטעם צבא ספרד  24בקשות סיוע מנאט"ו )ו [26[]28]מיליון מסכות 551-כ

 .[58]מסכות וחצי מיליון מסכות כירורגיות( 451,111)

 FFP2מסכות מתקן  811,11במרס( לספרד.  28מיליון מסכות הגיע ) 1.2משלוח של 

 411,111-י השירותים החיוניים של משרדי התחבורה והפנים. כחולקו לעובד

 .[59]המסכות הנוספות הן כירורגיות ויחולקו לצוותי הרפואה

במרס  29-11-בבמרס( כי חילק  31כמו כן, משרד הבריאות הספרדי הודיע )

 .[61]ם ימדובר על מסכות לצוותים רפואי ,להבנתנו. מסכות 11,116,918

על ידי מיליוני מסכות  נתרמועד כה וך גם על תרומות, ספרד ממשיכה להסתמ

 .[61,62]מספר אנשי עסקים

י אזרחים, החלו התארגנויות ל ידמסכות ע לעטייתשטרם גובשו הנחיות  אף

עבור עובדי הרפואה ושירותים בבעיקר  ,תופרים מסכותהמקומיות של אזרחים 

 . [65[ ]62[ ]63]חיוניים נוספים

 חלוקה ואכיפה –ס למסכות מדיניות ציבורית ביח

משרד הבריאות מציין . [68-66]האוכלוסייה הכללית בקרבמסכות  לעטייתהנחיה  אין

רק אלא כי "האוכלוסייה הכללית הבריאה אינה צריכה להשתמש במסכות", 

עם החולים, אנשי מערכת הבריאות והאנשים הנמצאים במגע עם קשישים או 

 מדוכאי חיסון. 
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ות משרד הבריאות, מחלקת מסכות וחומרים אחרים מדי יום ממשלת ספרד, באמצע

מסכות בין האזורים  11,116,918הופצו  במרס 29-11-בלקהילות האוטונומיות. 

משרד הבריאות מספק את מרבית המסכות לבתי חולים. עקב  האוטונומיים.

 . [69-71]המחסור התפתח שוק שחור של מסכות

ל מצב עמסכות, לאחר ההכרזה  ע לעטייתבנוגהנחייה גורפת אין חרף העובדה ש

חברות או שווקים  עלקנסות  להטילהממשלה החליטה ( סבמר 14החירום )

מתעסקים עם מוצרי מזון או היגיינה( שאינם מספקים מסכות ה)במיוחד אלו 

 61,111( קנס של עד סבמר 21לעובדיהם. לדוגמה, המשטרה הלאומית הטילה )

כי כמעט אף אחד מהעובדים  שגילתהלאחר  לשוק המרכזי של ולנסיה, אירו

 .[72]המסכבבדוכנים השתמש בכפפות ו

 הרגלי השימוש של הציבור )צעיר ומבוגר( במסכות

 11,111%-יה חסרת תקדים )כיעקב קנ מסכותיש מחסור מתמשך ברחבי ספרד של 

יכול להעיד על שימוש המחסור . [65-68]עד כה( מכל ספק מורשה 2119יותר לעומת 

 .יחסית של האוכלוסייה למרות היעדר הדרישה בחוק רחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 צרפת - ו נספח

 סוג המסכות, השימוש במדינה ומאמצי הרכש  

כדי  ,להעביר את כל המסכות הנמכרות למערכת בריאות הנחתהממשלת צרפת 

 .[73]מסכותלשימוש בלאנשים בעלי עדיפות  תעביראו  ןבה שתשתמש

בקורונה או  לנדבקיםות בקרב הציבור רק הממשלה ממליצה להשתמש במסכ

בטענה שהמסכות נועדות למנוע מחולים להדביק אחרים  ,בידוד ביתילשוהים ב

בהן הונחה הציבור ש. נראה שהמסכות [74,75]מונעת מאדם בריא להידבק ואינן

להשתמש במקרה זה הן המסכות הרפואיות הסטנדרטיות. ככל הנראה, השימוש 

טחון בלבד. עד כה לא נמצא יכוחות הבללצוות הרפואי ו עדנו FFP2במסכות מסוג 

 .מסכות לעטות הבהנחי הבדל בין הציבור הרחב ובין קבוצות הסיכון

על  מיליון מסכות מסכות רפואיות. נוסף 251-פורסם כי צרפת רכשה כ במרס 21-ב

מיליון  41( רכש Moët Hennessy • Louis Vuitton) LVMH, פורסם כי תאגיד כך

 28-ב. [76]לעזור בהתמודדות צרפת עם הקורונה כדיות נוספות מספק סיני מסכ

מיליון מסכות  74פורסם כי צרפת רכשה עוד כמיליארד מסכות מסין, ביניהן  במרס

מיליון מסכות  15מסין לפחות  והגיע במרס 31-ב, ומסתמן כי FFP2[77-79]מסוג 

 . [77]רפואיות וציוד רפואי נוסף

, פורסם על כך מיליון מסכות בשבוע. נוסף 41-בכ משתמשיםרפת עד כה דווח כי בצ

 FFP2מיליון מסכות מסוג  15-כי צוותי הרפואה והבטחון במדינה משתמשים בכ

מיליון מסכות  41-. ככל הנראה, הכוונה שבצרפת משתמשים ב[76,77]ביום

 נהכשמו מייצרת עצמאית, צרפת כמו כן. FFP2סטנדרטיות בשבוע, לא כולל מסכות 

 . [77]מיליון מסכות בשבוע

הייצור העצמי של מסכות בצרפת. חברת האופנה היקף ישנו ניסיון להגדיל את 

פס  תפעיל היא י הרשויותל ידברגע שיאושר ע, וטיפוס למסכה-שאנל בוחנת אב

 .[78]ייצור לטובת המדינה
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 חלוקה ואכיפה –מדיניות ציבורית ביחס למסכות 

מסכה לתעדוף ממשלתי. הזכאים  על פיומחולקות  כלל המסכות בצרפת מולאמות

 :[79-86]הם עובדי מערכת הבריאות וחולי קורונה מאומתים או חשודים בלבד

מיליון מסכות  151-כ - מלאים את כלל המסכות במדינההפורסם צו  סבמר 3-ב .א

. כל אזרח שברשותו מסכות התבקש FFP2כירורגיות, ללא מסכות מגן מסוג 

 החולים או בית המרקחת הקרוב לביתו. להביא אותן לבית

לרכוש  כדינדרש אישור , והמסכות שהולאמו מופצות ללא עלות בבתי מרקחת .ב

. כללי החלוקה ניתנים לשינוי בהתאם להתפשטות הנגיף ולשינויים ותמסכ

 במלאי המסכות.

 בעלי הזכאות למסכה: .ג

i. נה מחלקות החירום בבתי חולים והעובדים המטפלים ישירות בחולי קורו

תים גם רופאים ואחיות שאינם מטפלים ישירות י. לעFFP2זכאים למסכות 

 .FFP2בחולי קורונה יהיו זכאים למסכות 

ii.  אנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות זכאים למסכות כירורגיות )רופאים

ואחיות שאינם מטפלים ישירות בחולי קורונה; רוקחים; רופאי שיניים; 

ת שיש בהם חשד לקורונה; מטפלים ביתיים פיזיותרפיסטים; עובדי בתי אבו

באוכלוסיות בסיכון אשר פיתחו תסמינים; נהגי אמבולנסים; נותני עזרה 

 ראשונה; ספקי ציוד רפואי(. 

iii.  .בעלי תסמיני קורונה זכאים למסכות כירורגיות 

תכן כי יעובדי מערכת הבריאות, י. באשר למידת האכיפהבאשר ללא נמצא מידע  .ד

בנוגע  לא מוכרת אכיפה. ית בבתי החולים ובמרפאותקיימת אכיפה פנימ

 חולים הנדרשים להישאר בבית ולחבוש מסכה. ל
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 הרגלי השימוש של הציבור )צעיר ומבוגר( במסכות

לאור הוראת הממשלה והלאמת המסכות. ביקורת  במסכות, ללא שימוש וולונטרי

י כלל על ידכה מס עטייתציבורית רבה נשמעת סביב טענותיה של ממשלת צרפת כי 

על פי הביקורת, האוכלוסייה לא תסייע משמעותית בהאטת התפשטות הנגיף. 

נראה כי הממשלה טוענת זאת משום שאין באפשרותה לספק מסכות לכלל 

האוכלוסייה, והיא מעוניינת בהרגעת הציבור. במקום זאת, טוענת הביקורת, עדיף 

שלה תשיג את מספר להודות בכך שמומלץ שכולם יחבשו מסכות, ועד שהממ

 .[79-86]המסכות הנדרש להורות לכל מי שאין ברשותו מסכה להישאר בבית
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 בריטניה - ז נספח

 סוג המסכות, השימוש במדינה ומאמצי הרכש  

פרסם הנחיות באשר לשימוש בסוגי המסכות השונים  NHSארגון הבריאות הבריטי 

 עבור הצוותים הרפואיים:ב

בשני מצבים. מגע קרוב עם חולה לצורך מתן  –( פה-אףרגיות )מסכות כירו .א

טיפול לא פולשני כמו מתן תרופות ולקיחת מדדים. המצב השני הוא שהייה 

בחדר נגוע שהיה בו חולה, לאחר שהחולה עזב את החדר, לצורך ניקיון וטיהור 

 החדר.

שר רק בעת מגע עם חולה חשוד או מאומת לקורונה, כא – N95/FFP3מסכות  .ב

( Aerosol generating procedure AGPהטיפול שניתן הוא טיפול פולשני )

כמו צנרור, ניתוחים ופתיחת וריד. הפעולות הנ"ל נעשות במחלקות הטיפול 

 .[87]הנמרץ

ארגון הבריאות מזהיר שהשימוש במסכות בלבד לצוותים הרפואיים אינו  .ג

כתלות בפעילות  ,וספיםמספיק ויש להשתמש גם במיגון עיניים וברכיבי מיגון נ

 .[89[ ]88]הרפואית

לא אותרו ניסיונות רכש של בריטניה של מסכות נוספות או ניסיונות לייצר  .ד

 במדינה.  תמקומי

ממשלת בריטניה בנושא הוראות למניעת הידבקות בסביבות  שפרסמהבמסמך  .ה

רפואיות הובהר כי לפי מחקרים ראשוניים נראה כי אין הבדל ברמת המיגון בין 

סכות רפואית ומסכות סינון אוויר וכי שני הסוגים מפחיתים את הסיכוי מ

בסביבות רפואיות בבריטניה אינו  N95. השימוש במסכות 81%-להידבקות בכ

 . [91]מומלץ
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 חלוקה ואכיפה –מדיניות ציבורית ביחס למסכות 

מסכה, אלא המלצה לחולים ולעובדי מערכת  לעטייתללא הנחיה מחייבת 

 :[91-96]במסכות להשתמשההמלצה לאוכלוסייה הבריאה היא דווקא שלא הבריאות. 

מסכות מומלצת לעובדי מערכת הבריאות במהלך עבודתם ולחולי  עטיית .א

 :בכלל זאתקורונה )מאומתים וחשודים( בעת שהייתם במקומות ציבוריים. 

i.  חולים בעת שהייה בחדרי המתנה או  על ידימסכות  לעטייתהמלצה

כמו כן, השימוש במסכה מומלץ לאנשים הנמצאים במהלך נסיעות. 

בבידוד בעת שהייה בחדר עם אנשים נוספים, הן בתוך הבית והן במהלך 

 ביקור רופא. 

ii. מסכה רפואית  לעטותעבור הצוותים הרפואיים, המלצת הממשלה היא ב

חולה קורונה )מאומת או חשוד( או מבמרחק של מטר  נמצאיםכאשר 

אם )למשל, ניקוי חדרים של חולי קורונה(.  כאשר נכנסים לאזור מבודד

מדובר באזור שבו היו מספר חולי קורונה, ייתכן כי עדיף לחבוש מסכה 

צוותי לרפואית כל הזמן. שימוש זה מומלץ לכל עובדי בתי החולים, 

  עובדים סוציאלים.לאמבולנסים ו

iii.  כמו כן, יש לחבוש מסכתFFP3  בעת ״הליך יצירת תרסיס״. יש להשתמש

גורם מוסמך.  על ידירק לאחר בידוק התאמת המידה  FFP3סכת במ

הוראות שימוש של ציוד מיגון אישי, לרבות  ובו PHE ל ידיע פורסם סרטון

ה מחויב לוודא כי עובדיו יעברו הדרכ NHSמסכות. כמו כן, כל סניף 

יש לוודא כי שיער פנים אינו  FFP3מסכת  עטייתבעת  בהתאמת המסכות.

מפריע לאטימות המסכה. זאת, בהתאם להנחיות המרכזים לבקרת 

 מחלות ומניעתן. 

מסכות, ואף מזהירה מפני  לעטותממשלת בריטניה אינה ממליצה לציבור  .ב

 :ןתקילא  שבשימושהסכנה 

https://www.youtube.com/watch?v=kKz_vNGsNhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kKz_vNGsNhc&feature=youtu.be
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i. סוכנות ה-PHE ,)הפועלת תחת משרד הבריאות  )בריאות ציבורית אנגליה

הבריטי, מייעצת נגד שימוש במסכות מחוץ לסביבה רפואית. עמדתה 

הרשמית היא: ״איננו ממליצים על השימוש במסכות כאמצעי יעיל 

תפקיד חשוב בסביבות  ממלאותמסכות [ ...הנגיף ]למניעת התפשטות 

וץ ראיות מעטות ליתרונותיהן מח ןקליניות כגון בתי חולים, אך ישנ

 לסביבות אלו״. 

ii. דבקות מתפרצות, ד״ק ג׳ייק גאנינג, ילטענת ראש המחלקה למחלות מ

פינוי בטוח בהחלפה תדירה, בתקינה,  בעטייהיעילות המסכות תלויה 

היגיינה קפדנית. יתר על כך, השימוש במסכות עלול להוביל לצמצום וב

לא נכון , שימוש נוסף על כךציות להנחיות היגיינה כגון שטיפת ידיים. 

  את סיכויי ההידבקות. להגדילבמסכות עלול 

iii. שתי פרסומות למסכות עקב טענות כוזבות על נאסרו  סבתחילת מר

פרופ' , NHS-הנוגדות הנחיות רשמיות. המנהל הרפואי של ה ן,יעילות

למקסם  ות״מחפש ןסטיבן פוואס, גינה את חברות המסכות בטענה כי ה

   הרשמית״. ההמלצהגדים את נוהרווחים באמצעות דחיפת מוצרים 

( על תוכנית חדשה לשיפור שרשרת סבמר 29ממשלת בריטניה הכריזה ) .ג

( למערכת הבריאות, כולל הקמת ״צוות PPEהאספקה של ציוד מיגון אישי )

לחלוקת אספקה לאומית״ וסיוע מצד הצבא הבריטי ומצד שירותי החירום. 

)שירות הבריאות  NHS-פי הסני 58,111הצוות יספק ציוד חיוני לבתי חולים, 

מיליון מסכות,  171-הלאומי(, בתי אבות ומשרדי רפואה. כחלק מהתוכנית, כ

גני ימיליוני מ 2.3חלוקים,  182,111מיליוני סילונים,  13.7מיליוני כפפות,  42.8

מיליוני פריטי חומרי ניקוי יישלחו לספקי שירותים רפואיים ברחבי  11-ו עיניים

 המדינה. 

אספקת  לצורךשעות ביום,  24, הפועל NHS-נפתח קו חם מטעם ה כמו כן, .ד

 ציוד מיגון אישי. 
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 כדישר העסקים, אלוק שרמה, הודיע על הקלות בחוקים לייצור ציוד מיגון  .ה

ציוד מיגון חיוני העומד בדרישות של שחברות יוכלו לזרז תהליכי ייצור 

 הבטיחות.  

 הבאים: ציוד לגורמים NHS-הסיפק בשבועות האחרונים  .ו

i.  וג׳ל לסניפי הכחבילות אל 11,111-מיליוני מסכות ו 2.6משלוח של-NHS 

 בלונדון. 

ii.  כפפות לכל משרדי  311-סינרים ו 411מסכות רפואיות,  311אספקת

 (.סבמר 5-( )פורסם בGeneral Practice Surgeryהניתוח הכללי )

iii. די בוצעו משלוחי ציוד מיגון אישי לכלל משרדי הרפואה הכללית, משר

 רפואת שיניים ובתי המרקחת באנגליה. 

iv. בתי החולים של ה-NHS  וחברות האמבולנס קיבלו משלוחי ציוד מיגון

 )מסכות סינון אוויר(.   FFP3מסכות  לעאישי נוסף 

v.  מסכות לכל ספק. 311בתי אבות, הוספיסים ונותני טיפול ביתי מקבלים 
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 שוודיה - ח נספח

 ינה ומאמצי הרכש  סוג המסכות, השימוש במד

פה -שאין צורך בשימוש במסכות אף החליטוהמחוזות במדינה  21, במרס 27-לנכון 

 31-באל הצהרה זאת הצטרפה "רשות הבריאות הציבורית" . [97]בעת טיפול בחולה

 ה בהקשר לשימוש במסכות.יועדכנה את הנחיות [98]במרס

צהרה ברורה באיזה ציוד יולוג הממשלתי אנדרס טנגל אינו רוצה לצאת בהמדיהאפ

 .[97]של כל מוסד פרטנימיגון על צוותי הרפואה להשתמש ומשאיר זאת לשיקול דעת 

 סין:מבשבוע האחרון נרכשו מסכות מגרמניה ו

. המסכות נרכשו בעזרת [99]( מסין95Nמסכות )כנראה מסוג  311,111-כ .א

רכש תורמים פרטיים אשר ביצעו /יוזמה פרטית וסיוע כלכלי של משקיעים

 .National Board of Healthעבור ב

 .[111]עשרות אלפי מסכות )לא מצוין סוג( מגרמניה .ב

ליון מסכות בשבוע, אך נמצא ימייצר כרבע מ Svenljunga, מפעל בעיר על כך נוסף

 .[111]תחת עומס ולחץ כבד

 חלוקה ואכיפה –מדיניות ציבורית ביחס למסכות 

 גפה, כולל בהקשרי מסכות:לה בהתמודדות עם המימדיניות מקננקטת 

 לא נמצאו התייחסויות רשמיות של ממשלת שוודיה לשימוש במסכות. .א

נרשמו תלונות כי המועצה הלאומית לבריאות ורווחה לא דאגה לאחסון לשעת  .ב

חירום ועקב ביקוש עולמי קיים קושי בהשגת ציוד מתאים במהירות. עקב מחסור 

עבור עצמם אוברולים בחנויות בכוש חריף בציוד מגן, רופאים בשוודיה נאלצו לר

ני פה ובכך יבניין. אחות העידה שעקב המחסור הצוות הרפואי עובד ללא מג

 .[97-111]מסתכן בהידבקות
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 רוסיה - ט נספח

, קובעות כי צוותים רפואיים במרס 27-להנחיות הממשלה ברוסיה, התקפות 

מסכות  לעטות באים במגע עם חולי קורונה במסגרת עבודתם נדרשיםהואנשים 

שאר הציבור משתמש  .NIOSH NO.95[112]או מסכות מאושרות  3FFPמסוג 

עשויות מכותנה הפעמיות -עשויות מבד גזה ומסכות רבהפעמיות -במסכות חד

הממשלה הרוסית  .[113]נושמת, אשר חלקן הגדול מיוצר במפעלים המקומיים ברוסיה

דבקות של ייעילות במניעת ה טוענת שמסכות אלה אינן רפואיות ואין הוכחה שהן

אדם בריא בקורונה. עם זאת, לפי הממשלה, למסכות יש ערך רב כאשר אדם חולה 

על כן, על אנשים חולים או . [114]אותן, שכן הן מונעות ממנו להדביק אחרים עוטה

לפי הנחיות משרד . [115[]114]אנשים אשר יש להם תסמיני מחלה לחבוש מסכה

 . אם מדובר במסכה שלוש-לשעתייםחליף מסכה אחת הבריאות הרוסי, יש לה

פעמית, יש להכניסה לשקית אטומה היטב ורק לאחר מכן לזרוק אותה. מסכה -חד

יד לאחר מכן לגהץ עד ירב פעמית יש לשטוף עם סבון, לטפל בה עם אדים ומ

 .[114]לייבוש

מיליון ישה כנראה לחמהייצור יגיע , ומיליון מסכות ביום 1.6כיום מיוצרות ברוסיה 

 אלף מסכות  321, צפויות להגיע על כך . נוסף[116]מסכות ביום עד אמצע אפריל

מיליון מסכות נוספות מסין לבית חולים  וחמישה, [117]פעמיות מסין לנובורוסיסק-חד

י מיליארדר ל יד. מוכר גם כי נתרמו לצבא הרוסי מעל מיליון מסכות ע[118]ביקוטסק

 .[119]סיני

באים במגע העדיפות בהענקת מסכות לצוותים רפואיים, לאנשים  רוסיה מעניקה

עם חולים כחלק מעבודתם, לחולים עצמם, לעובדי המכס הפדרלי, לחיילי משמר 

. [114[]118]הגבול, לעובדי משרד הפנים ולעובדי מספר משרדי ממשלה נוספים

ל המסכות מסופקות לאנשים אלה במשלוח למקום עבודתם או שהותם. לפי מנכ"

מיליון מסכות מסופקות באופן שוטף לצוותים  31-משרד הבריאות הרוסי, כ

הרפואיים ובתי המרקחת בלבד. שאר הציבור רוכש מסכות מבתי המרקחת, ישירות 
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עם זאת, מוכר כי קיים מחסור במסכות לציבור . [114]מקווןמהמפעלים או במשלוח 

 הרחב בחלק מהאזורים ברוסיה. 

 חלוקה ואכיפה –למסכות  מדיניות ציבורית ביחס

. [110-122]אין חובת שימוש במסכה לכלל האזרחים, אך קיים מחסור במסכות במדינה

הודה דובר הקרמלין פסקוב שנרשם מחסור של מסכות בבתי  סבמר 21-ב

מקומות להמרקחת. לאחר מחסור בבתי המרקחת, הממשל הרוסי פנה למפעלים ו

מיליון  לחמישהבמטרה להגיע באפריל , יתעשייה מקומיים כדי לייצר באופן המונ

 מסכות ביום. 

ערך נשיא רוסיה פוטין ביקור מתוקשר אצל שר המסחר והתעשייה, ובו  סבמר 23-ב

מו על קצב ייצור המסכות ואספקתן לשירותים רלוונטיים. הממשל הרוסי אסר ידן ע

ן. תמייצרים אוהעל ייצוא מסכות למדינות אחרות, והבטיח הלוואות למפעלים 

לרבות חברות שלא עסקו בכך קודם  ,חברות רבות החלו בייצור מסכות מכותנה וגזה

 וארגונים שונים כמו המכללה לתעשייה. 

שירותים לבתי המרקחת ולהממשל שואף לספק מסכות למערכת הבריאות, 

, ומעבר לכך לספק לקנייה בבתי מרקחת ומרכולים. ןצריכים אותהממשלתיים 

ארבע שכבות היא  בעלת( שמסכה סבמר 29הרוסי הודיע ) מנכ"ל משרד הבריאות

מי שנמצא רק  בעטייתה בעבורכלי אפקטיבי להתמודדות עם הנגיף, אך אין טעם 

 בבית ובאוויר הפתוח.

עבור הציבור הבריא נמצא בבחינה ולפי גורמים שונים עוד לא בהשימוש במסכות 

( הסבר על דרך סבמר 31הוכח יעילותו. השירות הפדרלי לשמירת האדם פרסם )

, לא הוכח לעטות אותןשבעוד שרופאים ומטופלים נדרשים  וטעןהשימוש במסכות 

 ציבוריים. בריא במקומותהשהן עוזרות לציבור 
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 דרום קוריאה - י נספח

 במסכות השימוש

הממשל הקוריאני ו ,KF94 מסוג במסכות שימוש רחבקיים  בדרום קוריאה .1

מומלצות  KF80. מסכות מסוג KF99-וKF80  מסוג מאשר להשתמש גם במסכות

 נחשדים כחוליםלאו  מטפלים בחולי קורונה, ואילו ללציבור הרחבבעיקר לשימוש 

ההמלצה היא להשתמש  .KF94או  KF99הממשל מורה להשתמש במסכות מסוג 

 שעות.  שמונהבמסכה פעם אחת בלבד, למשך 

 ,מסכות בדרום קוריאהעל האחראי ההמשרד למזון ולתרופות, המשרד הממשלתי  .2

נפוצה במקומות אחרים ה KN95לא העניק רישיון ואינו מכיר במסכה מסוג 

 ברחבי העולם כמו סין ומדינות אירופה.

עם זאת, בשל מחסור חמור במסכות בדרום קוריאה החל משרד המזון והתרופות  .3

צעד זה כלל גם  .ייבוא של מסכות למדינה סבמר 22-הדרום קוריאני לקדם ב

 המסכות.  ור הזמן לקבלת האישור לייבואקיצ

לשינוי מדיניות דרום קוריאה נוסף על כך, המחסור במסכות הפנים הוביל  .4

קוריאני לשליטה במחלות  תחילה, הנחה המרכז הדרום .בנוגע ללבישתן

מסכות. לאחר מכן, שינתה הממשלה את  לעטותכי חובה  (KCDCולמניעתן )

ואף  ,עדות לצוות הרפואי ולאנשים החוליםהמסכות מיוהמדיניות והצהירה כי 

 יוותר לאלו הזקוקים להן. יש כדיהפצירה באזרחים להימנע מלרכוש מסכות 

  

 לציבור וחלוקתן המסכות מלאי

 ובמקביל מפעליםייצור מקומי בהממשלה מעודדת בשל המחסור במסכות,  .5

מתוצרת המפעלים. לצד זאת,  11%-פחות מלאת ייצוא המסכות  מגבילה

או יותר למוכרים  מהייצור מחציתמשלה מחייבת מפעלים מקומיים לתת המ

 ממשלתיים. 

מייצרות את המסכות הכי החברות המקומיות  הכריזשר האוצר הדרום קוריאני  .6

מיליון מהן יוקצו לשימוש ביתי  ותשעה מיליון מסכות ביום, כעשרהיכולות לספק 

  .יוםמסכות לאדם ב 0.2-מיוצרות ככלומר, )לא רפואי(. 



 

28 
 

מגבילה אף הממשלה ו ,רכישת שתי מסכות לאזרח כל שבוע עלהגבלה ישנה  .7

  ייצורו. היקף לצד הגדלת, המסכהמתוך  פריט - יםרכישות פילטר

על בבתי מרקחת, בפלטפורמות קמעונאיות המופעלות רכישת המסכות מתבצעת  .8

קים מדינה, בפדרציה הלאומית לשיתופי פעולה חקלאית, במרכז הפצה לעסה ידי

חילקו את האוכלוסייה לימים שונים נראה כי קטנים ובינוניים ובסניפי דואר. 

. הספרה האחרונה של שנת הלידה ל פיע, בהם ניתן לקנות את המסכותש

יכול לרכוש מסכה ביום  2או  1רק מי ששנת לידתו מסתיימת בספרה  ה,לדוגמ

לאכוף  כדי .מסכות לגשת לקנות כלל הציבור רשאיבסופי השבוע ראשון וכך הלאה. 

תעודה  בהצגתהמסכות לאדם, כל קניית מסכה מתבצעת  מספראת ההגבלה על 

 מזהה.

דרום קוריאה לחזרה ללימודים בחודש הבא, רוכש משרד של כחלק מההיערכות  .9

 לחלקן לתלמידים.  כדיהחינוך מסכות במגוון גדלים 
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 הונג קונג - א"י נספח

 במסכות הצטיידות

נמכרות במארזים גדולים של הפעמיות -ג משתמש במסכות חדהציבור בהונג קונ .1

 מסכות.  51

דבר שגרם  -ה אל נוצר מחסור במסכותהתפרצות הנגיף והעלייה בביקוש עם  .2

הונג קונג לא הצליחה בימיה הראשונים של ההתפרצות לעלייה דרסטית במחירן. 

אופנה הפנו את כתוצאה מכך בעלי ממון ובייחוד בעלי בתי ו ,מסכות מסין דילייבא 

 פעמיות.-רב משאביהם לייצור מסכות

מסכות בשביל סביבתם  אזרחים רבים החלו לייבא ואף לתפור בעצמםבמקביל,  .3

דמו משמעותית את ההצטיידות במסכות יכי האזרחים ק חשוב להדגישהקרובה. 

נורמה חברתית בהונג ל הפךהמסכות  עטיית. לאור זאת, הרגל רבותותרמו לה 

 קונג.

 .מתוך אילוץ של האזרחים נעשהפעמיות -במסכות רבבהונג קונג ש השימו .4

עמיות, בעזרת ייצור עצמי מואץ פ-מסכות החדההיצע הגידול בעם  בהתאם לכך,

 פעמיות.-מסכות חדלהשתמש ב לחזורהעדיפו אזרחים  וייבוא מסין,

כי  נראהידוע, אך  אינומספר המסכות שנרכשו ויוצרו בהונג קונג במהלך התקופה  .5

אל  מלאי המסכות בהונג קונג חודש באופן המאפשר להונג קונג לייצא מסכות

 למוקדים שונים בעולם. מחוץ למדינה

לצוותים מחולקות . מסכות מסכות בסופרמרקטים לקנותלהבנתנו, כיום ניתן  .6

 בבתי החולים.  רפואיים
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 ואכיפתן שימוש הנחיות

 במצבים מסוימיםהאכיפה הרשמית בהונג קונג מחייבת שימוש במסכה  .7

 אדם חש ברע, נוסע בתחבורה ציבורית או שוהה במקומות הומי אדם.אם  –בלבד 

 יום-לכל אורך שגרת היוםבוחרים ללבוש מסכות  רביםלמרות זאת, אזרחים  .8

יוזמתה מחברה בהונג קונג מאמצת ה מתוך תחושה של חובה אזרחית. ,שלהם

ארס, כך שכל אזרח מגן על הסהתפרצות נגיף את הרגלי המיגון שהיו בתקופת 

 סימפטומטי. -הוא חולה אאם הסביבה גם 

, בייחוד הנעים ללא מסכהאזרחים  על מופעל לחץ ציבורי וחברתיבעקבות זאת,  .9

בהונג קונג היא כי תחושת האזרחים עוינות. כלפיהם אף מופגנת ו - זרים מהמערב

 מחודשת.המערב וגורם להתפרצות מגיע לאחר שהצליחו להכיל את המחלה, 
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 יוואןאט - ב"י נספח

העשויות  ,במסכות מייצור פנימי יוואן משתמשתאיה בטימרבית האוכלוס .1

 . ש"ח 1.6-כל מקבילמחיר מסכה יחידה בעיקר מבד. 

תגבור תפוקת ב רב כסף ומשקיעה ייצור במדינהההממשלה השתלטה על פסי  .2

  ת.סכות נוספויוואן מסייע לייצר מאצבא ט, נוסף על כךהמפעלים. 

הממשלה על ייצוא של  אסרה כבר בשלבים מוקדמים של התפרצות המגפה .3

כל משפחה תהיה  באפריל 9-ממחסור. החל  ליצורלא כדי  ,מהמדינה מסכות

 בחו"ל.  המתגוררתמסכות למשפחה מדרגה ראשונה ושנייה  31לשלוח עד רשאית 

מסכה  חציכ - ת ביוםמיליון מסכו 12-כיוואן מייצרת א, טסבמר 31-עדכנית ל  .4

מתבקשים לעשות שימוש חוזר במסכות ככל  האזרחים, עם זאתלאדם ביום. 

 הניתן.

אפשר חלוקה שוויונית ל כדי ,חלוקת ומכירת המסכות מתבצעת באופן מבוקר .5

מבוגרים יכולים לרכוש של מסכות בציבור ולמנוע תחושת מחסור שתוביל לאגירתן. 

או  פארמיםסופרהצגת כרטיס הזדהות ב עותבאמציום,  14כל במסכות  תשעעד כ

 יום 14כל במסכות  עשרומטה יכולים לרכוש עד כ 13מרכזים רפואיים. ילדים בני ב

  (.סבמר 31-ל תעדכני)

ומראה את מתעדכנת באופן שוטף ה"מפת מסכות"  יוואן השיקה יישומון ובואט .6

אתר  (סרבמ 12)הרשויות השיקו , על כך נוסף בחנויות. היצע מסכות הפנים

איסוף עצמי  באמצעותמיועד לסייע בחלוקה חכמה של המסכות האינטרנט 

במטרה למנוע  "תורים חכמים" לחלוקה ליצורמסייע האתר מבתי המרקחת. 

קבלת המסכות מתבצעת באמצעות הכרטיס הרפואי עומס בבתי המרקחת. 

 ותעודת זהות.

מסכות, אך כעת  עטותלנראה כי כבר לפני התפרצות הנגיף היה מקובל בטאיוואן  .7

 תמעודד ההממשל. הכלל לעשות כך לטובתאנשים מרגישים מעין מחויבות 
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בעת רק במקרים מסוימים כדוגמת  זאת תומחייבמסכות כאמצעי הגנה  עטיית

אנשים בעלי תסמינים ל בתי חולים,בתחבורה ציבורית, בעת שימוש בחזרה מחו"ל, 

לראות כי  ניתן ,ניות. למרות זאתשל דלקות בדרכי הנשימה וחולים במחלות כרו

 .מסכות עוטהכלל האוכלוסייה 
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 יפן - ג"י נספח

 במסכות  השימוש

 רגילות"חדר ניתוח" משתמשים במסכות הציבור ורוב הצוותים הרפואיים  .1

פעמית ועל הכנת -עלה מידע על שימוש במסכת גזה רב ,עם זאת .פעמיות-חד

ואיים המטפלים באדם עם בעיות רק צוותים רפבית. יודגש כי -מסכות תוצרת

 .2DSאו  95Nכגון  נשימה הונחו להשתמש במסכות מתקדמות יותר

יוצא דופן הוא האי הוקאידו  .הציבור ביפן רוכש מסכותככלל, נראה כי  .2

(Hokkaido אשר בפרוץ המגפה היה מוקד מרכזי ,)בו הממשלה חילקה מסכות ש

עבור מוסדות רפואיים ובתי ברק מלבד זאת, הממשלה דואגת למסכות  .לציבור

 אבות.

עבור במסכה, ואילו  לעטותעובדי חברות ממשלה ונותני שירות מחויבים  .3

במגזר הציבורי או  אכיפה איןלעשות זאת. עם זאת,  שאר הציבור ישנה המלצה

העסקי, שכן אנשים מקפידים על שימוש במסכות לאור קודי ההתנהגות בתרבות 

אנשי עסקים, עצמאיים וכל ה מושרשת חברתית. תרבות העדר והיגיינ - היפנית

 עוטים, יפנים על כך נוסף .מסכה לעטותבבתים אחרים נוהגים מבקר האדם 

 מסכות עקב חשש מקדחת השחת או מטעמי בושה וצניעות.

בבתי ספר הדבר  .גם האוכלוסייה הצעירה מרבה להשתמש במסכות ,לאור המצב .4

 ת מחשש מאלרגיה של עונת האביב.מסכו עוטיםנהוג אך חלק מהצעירים  אינו

 סמרייצור המסכות במהלך  האצת

אף בבתי ו מסכות בחנויותבמחסור החל מסוף פברואר עולים דיווחים על  .5

משרד הכלכלה והתעשייה היפני על קניית מסכות אסר בעקבות זאת,  .חולים

 צרכנים.עבור בכלומר רק  ,מכירה נוספת שלהן במחיר גבוה יותר לצורך
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. 24/7את היקף הייצור שלהן ועובדות  צב, חברות ייצור המסכות שילשולאור המ .6

חברות גדולות בבקשה  11-הממשלה פנתה במהלך החודש לככמו כן, 

בסבסודה. חברות אלה אמורות להוסיף ליכולת הייצור  שיסייעו בייצור מסכות

 כדוגמתטווח,  ארוכותכניות והתחלק מהנוכחית עשרות מיליוני מסכות בחודש. 

 מיליון לחודש(. 61-)כבלבד להתחיל לייצר בתחילת יוני נערכת החברה 

אלף מסכות  411הממשלה מחברות ייצור המסכות להעביר ביקשה  סבמהלך מר .7

ים ימתקנים רפוא 68-אלף ל 188-אזרחים(, ולשם מכירתן ל כנראהמחוזות ) 14-ל

 ייעודיים.

החל  .סמרתחילת , שהתבקשה להצטרף למאמץ בSharpחברה בולטת אחת היא  .8

תתחיל להפיץ ס במר 31-אלף מסכות ביום, והחל מ 151היא מייצרת  סבמר 24-מ

 אלף מסכות ביום. 511אותן. החברה מתכננת להגיע ליכולת ייצור של 

בצורה זו להעביר היפנים בעתיד מקווים  .יפן מייבאת מסכות מסיןכמו כן,  .9

 .כמיליון מסכות בשבוע

מיליון  600-כי יגיעו לייצור של כ סמר ראש הממשלה הבטיח בתחילת  .01

)בחישוב גס,  המדינה הגיעה ליעד זהש נראהלא אך כרגע , מסכות בחודש

 יה של י, לפי אוכלוסמסכות לאדם ביפן 4.7התכנון הוא לייצר 

דווח כי בימים האחרונים אין עם זאת, (. 2117-עדכנית ל מיליון איש 127-כ

 קתן בכניסה לאולמות מוזיקה ותיאטרון. ודוגמה לכך היא חלו ,מחסור במסכות

 

 

 

 

 



 

35 
 

 סין - ד"י נספח

עם התפרצות משבר הקורונה החלה סין לחפש אמצעים המצמצמים את  .1

מסכות באזורים ציבוריים לא הייתה הוראה  עטייתהתפשטות המחלה. תחילה 

ממשלתית מקיפה, אך עם התבהרות אופי התפשטות המחלה החלו מחוזות 

דבקות. ילצמצם את סיכויי הה כדיעל הנוכחים לעטות מסכות וחברות להכריז כי 

 עם הזמן התברר אמצעי זה כיעיל.

 חובתקבעה ממשלת סין (, WHOעקב המלצתו של ארגון הבריאות העולמי ) .2

באזורים מסוימים אף ניתן להיענש או ושימוש במסכות הגנה לפנים לאזרחיה, 

קה סין את כלל אזרחי המדינה , חילבמסגרת זאתמסכה.  עטיית-להיאסר בעוון אי

דבק במחלה. לכל קבוצה ניתנה ילשלוש רמות של אכיפה, על פי סיכוייהם לה

 הנחיה שונה לשימוש במסכות:

הנחשפים בתדירות הגבוהה  אזרחים – דבקותילה גבוה סיכוי בעלי אזרחים .א

ביותר לחולים פוטנציאלים )צוותים רפואיים, נהגי תחבורה ציבורית, כוחות 

 .רפואי בתקן מסכה לעטות מחויבתן ואכיפה וכו'(. קבוצה זו ביטחו

האזרחים הנמצאים במרחב הציבורי.  כלל – דבקותילה נמוך סיכוי בעלי אזרחים .ב

 .רגילה פעמית-חדלעטות מסכה  מחויבתקבוצה זו 

הנשארים בבתיהם.  אזרחים בעיקר – דבקותילה מאוד נמוך סיכוי בעלי אזרחים .ג

 .מסכה לעטות יםמחויב אינםאזרחים אלה 

ניכר כי ממשלת סין מעודדת את אזרחיה להישמע להנחיות, מפרסמת הדרכות  .3

מסכה בצורה נכונה ואף מטילה עונשים וקנסות על אזרחים המסרבים  לעטיית

 הנחיות הממשלה. לציית ל

לא דווח על חלוקה  .באופן עצמאיכנראה את המסכות התושבים רוכשים  .4

ם מיוחדים. לדוגמה, סטודנטים במחוז ממשלתית של מסכות פרט למקרי

Xingiang 157קיבלו מסכות בחינם. 
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פעמיות או במסכת -חד KN95ו N95ככלל, בסין נעשה שימוש במסכות מסוג  .5

על פעמיות -עבור הצוותים הרפואיים, וכן במסכות כירורגיות חדבהנשמה מסננת 

 . 158הציבור הרחב במרחב הציבורי ידי

מצעות ייצור וייבוא של מסכות. הייצור הכולל של אספקת המסכות מתאפשרת בא .6

. N95מסוג  611,111-מיליון מסכות, מתוכן כ עשרהמסכות ביום עומד על כ

מיליון מסכות, רובן מדרום  221-סין כ בפברואר רכשה 2בינואר עד  21 תאריכיםב

 . 153קוריאה

 FFP2כות באשר לייצוא מסכות, יצוין כי הולנד החזירה משלוח של מאות אלפי מס .7

 .156תקולות שהגיע מסין
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 סינגפור - ו"ט נספח

 שימוש במסכות בקרב רופאים

רופאים המטפלים בחולי קורונה  .משתמשים במסכותבסינגפור  כלל הרופאים .1

, ויתר הרופאים משתמשים N95מסכות מסוג  עוטיםאו באנשים החשודים בקורונה 

מסכות לרופאים בנקודות ספציפיות  ישנן עמדות חלוקה של במסכות פשוטות.

 בבתי החולים.

 רכש מסכות

 קונקרטית,סינגפור מסכות לעת חירום. אגרה  SARS-נראה כי בעקבות מגפת ה .2

 מהן. 11%-על מפעלי ייצור המסכות לייצא יותר מ המדינה אסרה

 שימוש במסכות בקרב הציבור

ו אם א אתה חש ברעכן מסכה אלא אם  לעטותלא הוראת הממשלה היא  .3

די למטרה זו  ,לטענת הממשלה .כדי למנוע הדבקה ,פגשת אדם חולה קורונה

כדי לא , מסכות עטותלא ישנה הנחיה ספציפית ש ילדים עבורבמסכה כירורגית. ב

 לגעת בפנים שלהם.אותם לעודד 

שהתבססה  כחלק מנורמה מסכות עוטיםנראה כי סינגפורים רבים עם זאת,  .4

 לפני משבר הקורונה. 

 המסכות בסינגפור חלוקת

ואסרה על העלאת מחיר  מסכות לכל בית ארבעסינגפור חילקה בתחילת המגפה  .5

כדי להקצות את משאבי  ל הנראה, ככתפעמי-חדחלוקה זו הייתה המסכות. 

 עדיין ניתן לרכוש מסכות בבתי המרקחת. יודגש כי המסכות לצוותים הרפואיים.
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