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 הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות לכבוד:  

 

 משבר הקורנה  – לרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות  5הודעה מספר 

 בבני האדם וחיות מחמד COVID-19הגורם למחלת  SARS-COV-2נגיף 

 

   ס פורסמו בעיתונות מספר מיקרים של נוכחות הווירו , ובימים שלאחר מכן , עם התפרצות משבר הקורנה

SARS-COV-2 , הגורם למחלת ה-COVID-19   (בבני האדם )גם בבעלי חיים ואפילו הופעה של   , קורונה

 גם בקרב בעלי החיים.  במחלה  תסמינים שונים המעידים על תחלואה אפשרית 

כי אם   , ללא סימני מחלה כלשהם  , קונג-בפברואר השנה אובחן הנגיף בכלב השייך לחולת קורונה בהונג (א

 חוזרות.   PCRחיוביות חלשה מאוד באמצעות בדיקות

אשר שהה עם חולה קורנה בביתו ואשר הראה סימני מחלה    רסם בבלגיה מקרה של חתולפו 18/3 -ב (ב

החתול   .PCRבבדיקת    SARS-COV-2 הקאות, שלשולים ותסמיני נשימה קלים( וחיוביות לנגיףקלים )

החלים ובימים אלו נערך חיפוש אחר הופעת נוגדנים בדמו. לא ניתן לקבוע בוודאות כי תסמיני המחלה  

 . SARS-COV-2מו מהנגיף נגר

בטיגריס ממין נקבה בגן החיות   PCRבבדיקת   SARS-COV-2נוכחות הנגיף ה תהתגלפורסם כי  5/4 -ב (ג

( הראו סימנים קלים  אריות  3 -טיגריסים ו  2חתולים גדולים ) 5ואשר ביחד עם עוד  , בברונקס שבניו יורק

ת חולה קורונה מאומת אשר עבד  צישל מערכת הנשימה העליונה. ההשערה הינה כי חיות אלו שהו במח 

 בגן החיות ימים קודם לכן. 

 

לא הוכח כי בעלי    , בכמות גדולה מאוד של הנגיף ,מעבדהבתנאי ו  כשנער של חתולים וחמוסים בניסויי הדבקה 

 החיים המודבקים משילים לסביבה את הנגיף ועלולים להיות מקור הדבקה לבני האדם. 

ולא הוכח   , בכלל המקרים המוזכרים מעלה עולה כי בעלי החיים נדבקו מבני אדם חולים אשר שהו במחיצתם

   . או לבני האדם ינם לבעלי חיים אחרים אלו יכולים להעביר את הנגיף בבדרך כלשהי כי בעלי החיים  

 

ובמיוחד   , הינה כי אין כל עדות לכך שבעלי החייםנכון להיום העמדה הכללית של כלל ארגוני הבריאות בעולם 

או להיות בעלי תפקיד אפידמיולוגי כלשהו בהפצת   , SARS-COV-2 -ה נגיף יכולים להפיץ את  , חתולים וכלבים

משום כך אין כל הצדקה למנוע תנועת בעלי חיים, לנטוש חתולים וכלבים, ולנקוט  .   מחלת הקורונה לבני האדם

 העלולים לפגוע ברווחת בעלי החיים עצמם.    החיים באשר הם   בצעדים כלשהם כלפי בעלי

 

 לנקוט במספר צעדים: לעת עתה מומלץ   , ובשל הצורך באיסוף מידע נוסף בנושא , לאור זאת

שטיפת ידיים לפני ואחרי   : בבעלי חיים כגון בעת הטיפול  ם  יבסיסי   םככלל יש לנקוט בצעדים היגייניי (1

 וציוד של בעלי החיים ובני האדם.  מזון, כלי האוכל הטיפול בבעלי החיים, מניעת ערבוב בדברי ה
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ומומלץ כי בן   ,ימנעו מטיפול בבעלי החיים שבמחיצתם   COVID-19-אנשים החולים ב   ,במידת האפשר  (2

כגון חבישת   ,יש לנקוט בצעדי מניעה  , הדבר אינו אפשרישמשפחה אחר יטפל בבעל החיים. במידה  

 . ם יימסכה בעת הטיפול בבעל החשימוש בכפפות, רחיצת ידים ו

תיאום.  מומלץ להסדיר את יציאת הכלב על ידי מוביל, דוג ווקר ב –מבודדים או חולים החיים בגפם  (3

השארת הכלב קשור ברצועה ולקיחתו על ידי המוביל, דוג ווקר באופן מידי והחזרתו באותה דרך לבית  

 המבודד. על מוביל הכלב לחבוש כפפות ומסכה על פיו ולנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

ים  הבהרות לציבור החקלאים והעוסקתקנות לשעת חרום, "הטיפול בחתולי הרחוב ימשך בהתאם ל (4

 . (רווחת בעלי חיים ) ד "" סעיף י בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד 

 

 

 

 

 בברכת חג פסח שמח לכלל ציבור הווטרינרים בישראל 

 

 

אבי צרפתי ד"ר   

 יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים  

 ברשויות המקומיות 

 
 


