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עקומה יומית מקרים פעילים בישראל

*  עקומה אפידמית
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https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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לפי קבוצות גילמצטברפילוח מאומתים לפי קבוצות גילחדשיםפילוח מאומתים 



1.6.2020נתוני היממה של  

התפלגות מאומתים חדשים לפי מקור הדבקה
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מספר חולים-הגיעו מ

6טווח-דייר במוסד לטיפול ארוך

1ל"חומהגיע

39ישובים עם תחלואה גבוהה ידועה

113ישובים אחרים

159כ"סה

20.6.2020: מתוך נתוני



קופות חולים–מכלול קהילה 

בתי מלון ומחלימים, בית–חולי קורונה קלים 
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09:00|| 21/06/2020|| מעודכן  שינוי תמונת מצב מאושפזים



תמונת מצב               יומית קורונה 
09:00|| 21/06/2020|| מעודכן 

שלשום160, אתמול185לעומת , 208בבתי החולים מאושפזים 

במצב קל114, במצב בינוני53, (מונשמים27מתוכם )במצב קשה 41



מקורות משרד הבריאות למידע והנחיות בנושא קורונה

קישורתיאור

צווים והנחיות משרד, ריכוז של חוקים-מידע מקצועי 

סרטוני הדרכה לצוותים רפואיים, הבריאות לפי תחומים

https://govextra.gov.il/ministry-of-
health/corona/corona-virus/medical-guidelines-corona/

חזרה לשגרה לכלל  הנחיות-מידע לציבור ולמעסיקים 

כולל הנחיות שבתוקף, המשק

https://govextra.gov.il/ministry-of-
health/corona/corona-virus/guidelines/

-https://govextra.gov.il/ministry-ofל"כולל השבים מחו, הנחיות בנושא בידוד-מידע לציבור 
health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/

–עלונים ופוסטרים להורדה , כולל כרזות–חומרי הסברה 
בשפות

https://govextra.gov.il/ministry-of-
health/corona/corona-virus/communication-resources-
corona/

-https://govextra.gov.il/ministry-ofריכוז שאלות ותשובות בנושאים שונים–מידע לציבור 
health/corona/corona-virus/faq-corona/
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