
מה?
 הנהלת האוניברסיטה העברית והפקולטה לרפואה יחד עם המרכז הרפואי הדסה 

החליטו מתוך דאגה לסטודנטים ולבריאותם על הקמת תחנות ייעודיות לביצוע בדיקות 

קורונה החל משבוע הבא – מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית. 

למי?
המהלך מאפשר הנגשה מהירה וקרובה של בדיקות לכל מי שחפץ בכך, מקרב קהילת 

הסטודנטים ודיירי המעונות של האוניברסיטה העברית כולל סטודנטים בינלאומיים 

אשר הגיעו ללמוד באוניברסיטה העברית גם בתקופה זו. 

איך?
הדיגום יערך בכל יום בקמפוס אחר בירושלים תוך שמירה קפדנית ומרבית על פרטיות 

הנבדק. בחודש הראשון הבדיקות יהיו ללא עלות. האוניברסיטה העברית מתואמת עם 

משרד הבריאות והדגימות יתקיימו על פי הנהלים וההנחיות שלהם, בהיקפן, בסדרן 

ובאיכותן. התשובות לבדיקות יתקבלו תוך 24 שעות מרגע הגעתן למעבדה. תוצאת 

הבדיקה ידווחו בכל מקרה למשרד הבריאות. 

מתי?

בדיקות קורונה לסטודנטים בקמפוסים 
באוניברסיטה העברית בירושלים

08:00-14:00 שעה

ה' ד' ג' ב' א' יום

עין כרם קמפוס ספרא הר הצופים קמפוס ספרא הר הצופים קמפוס

התחנות יופעלו בתוך המעונות עצמם: ספרא - במעונות צוייג;
הר הצופים - במעונות מאיירסודף; עין כרם - במועדון הסטודנטים. 

לפרטים נוספים 
סרקו את הברקוד:



מאז תחילת מגפת הקורונה, האוניברסיטה העברית בירושלים נותנת מענה למקרים החשודים 
כחולה קורונה / חולה מאומת בנושאים הבאים:

דיווח: כל מי שנמצא כחולה מאומת, מתבקש לדווח למזכירות הפקולטה / בי"ס אליה . 	
הוא / היא שייכים. יחידות האוני' השונות מעבירות את הדיווח למערך ממוני הקורונה של 

האוניברסיטה. 

תשאול ובירור: ממונה הקורונה בקמפוס עורך בירור ותשאול עם מי שדווח כחולה מאומת . 	
לגבי מסלול וסדר יומו, המקומות והאנשים איתם היה במגע ושעלולים להידרש להיכנס 

לבידוד. 

הפצת הודעה: בכל מקרה של איתור חולה ששהה בקמפוס, האוניברסיטה שולחת הודעה . 	
מתאימה, המותאמת בכל מקרה לגופו לקהל היעד שעשוי היה להיות במסלול המקומות, 

הימים והשעות בהם שהה החולה המאומת. האוניברסיטה גיבשה כללים והנחיות במטרה 

לצמצם ככל האפשר שליחת הודעות כוללניות שאינן ממוקדות לקהל מסוים.  בגוף 

ההודעה, מודגשות הנחיות רלוונטיות ומידע לצורך יצירת קשר והמשך ביצוע הנחיות 

משרד הבריאות.

סיוע בביצוע הבידוד במעונות / יציאה למלונית: ככל הניתן, האוניברסיטה פועלת כדי . 	
לסייע לסטודנטים דיירי המעונות אלו הנדרשים לביצוע בידוד בית במעונות.

מעקב ובירור, רפואי ואקדמי: נשמר קשר עם הסטודנט לבדיקה במידה ונדרש סיוע . 	
מנהלתי, רפואי או אקדמי.

בדיקת קורונה: ביצוע בדיקת קורונה לפי צורך בקמפוס / מעונות. הפניה של סטודנטים . 	
לביצוע בדיקה לפי החלטת מערך הקורונה של האוניברסיטה. 

אנו מדגישים את הצורך בשיתוף הפעולה של כל קהילת האוניברסיטה לשמירה מוקפדת 

ביותר על הכללים של: 

מערך הקורונה בעברית

אנו מאחלים בריאות לכל קהילת 
האוניברסיטה העברית, 

והחלמה מהירה וקלה לחולים.

שמירת מרחק 	 מטר עטיית מסכות
בין אדם לאדם

ניקיון והיגיינה 
אישית


