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 עבור:

 ד"ר אודי קלינר,
 .סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 .משרד הבריאות
 
 

  ובעלי חיים VnCo-2019 -עמדת השירותים הווטרינרים בנוגע ל
 

 
נגיפי קורונה שונים גורמים לתחלואת מעיים ונשימה בבני אדם ובבעלי חיים רבים,  .1

לק מנגיפי הקורונה מסוגלים לעבור מבעלי חיים לבני אדם עופות ובני אדם. רק ח

 )זואונוטיים( ולגרום למחלה. 

 מגוון רחב של נגיפי קורונה נישאים בעטלפים, שעמידים להם. .2

בבני אדם תחלואה הנגרמת מנגיפי קורונה יכולה להיות בחומרה משתנה הנעה בין  .3

 Middle Eastכגון  התקררות פשוטה, ועד למחלות חמורות יותר שהתפרצו בעבר

Respiratory Syndrome   שנגרם על ידי(MERS-CoV או )Severe Acute Respiratory 

Syndrome  שנגרם על ידי(SARS-CoV מקור נגיפי קורונה שהנם מחוללי מחלות אלו .)

עטלפים ככל הנראה( וגמלים בהתאמה גחנים )שגם בהם מקור הנגיף  –הנם בעלי חיים 

 .MERS -ו SARS -ל

ביותר גנטית לנגיפי , קרובים nCoV-2019נגיפי קורונה המעורבים בהתפרצות האחרונה,  .4

החשד הוא שמקור הנגיף החדש  .(usRhinolophמהסוג פרסף )קורונה שבודדו מעטלפים 

 גם הוא בבעל חיים, שעד כה לא זוהה.

בעלי חיים, כולל על ידי  nCoV-2019נכון לעכשיו, אין עדות לסיכון לנשיאת והפצת נגיפי   .5

שמקורן בסין או על ידי מוצרים מבעלי חיים המיובאים מסין. הנגיף מדבק  ,חיות מחמד

 ם מבעלי חיים.מאדם לאדם ואין עדות להדבקה של אד

לא לבוא במגע עם בעלי חיים או גופי בריאות בינלאומיים ממליצים לנוסעים לסין  .6

אין מגבלות של אירופה או ארה"ב על יבוא בעלי  למרות זאת,  מוצרים גולמיים מהם.

 חיים מסין עקב נגיפי קורונה.

 א.קולימגע עם בעלי חיים עלול לגרום להדבקה במחוללי מחלה אחרים דוגמת  .7

 , ולכן מומלץ לשטוף היטב ידיים בסבון מיד לאחר מגע עם בעלי חיים.סלמונלהו

 

 . השירותים הווטרינריים אינם רואים סיבה להגביל תנועת בעלי חיים עקב נגיפי קורונה

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_EN_update_Jan2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_EN_update_Jan2019.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/MERS-CoV/Q_A_MERS-CoV_EN_update_Jan2019.pdf
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 , ככל שיהיו שינויים בידע הקייםמגופי בריאות בינלאומיים המידע בקשר להתפרצות נאסף

 ינתנו הנחיות בהתאם. ,בעלי חייםגעות לתנועת ובהנחיות הבינלאומיות הנו

 בברכה,

 

 ד"ר תמיר גשן,
 מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

 
 :העתקים

 לשכת שר החקלאות ופיתוח הכפר.
 לשכת מנכ"ל משרד החקלאות.

 מנהל שירותים וטרינרים בשדה )בפועל(
 מנהל המכון הווטרינרי.

 יים.רופא ראשי יבוא יצוא השירותים הווטרינר
 , השירותים הווטרינריים.רופא וטרינר ארצי )הערכת סיכונים יבוא יצוא(

 אפידמיולוגיה המכון הווטרינרי.
 לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 
 

 מקורות:

CDC - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

WHO- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public/myth-busters 

OIE - https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-

recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ 
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