הוראות לנדגם לבדיקת אנטיגן ביתית מפוקחת
בווידאו
להלן הפעולות שיש לבצע והדברים שיש להכין על מנת לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת
בווידאו:
פעולות נדרשות:
 .1קביעת תור בתשלום באתר
 .2רכישת ערכת אנטיגן מאושרת על ידי משרד הבריאות בתוקף
 .3הכנת תעודה מזהה (ת"ז/רשיון נהיגה/דרכון)
 .4ווידוא שיש לכם מחשב/טלפון חכם בו נוכל לבצע תקשורת ווידאו רציפה.
שלב ראשון –רישום ותשלום לקביעת תור :
• כנסו לאתר https://check2fly.co.il/ :
• בחרו בזימון תור -בדיקת אנטיגן וידאו
• קראו את התקנון ואשרו אותו.
• בחרו בדיקה מוסדית בווידאו
• בחרו את התאריך בו תרצו לבצע את הבדיקה
• בחרו את סוג בדיקה (אנטיגן מפוקח בוידאו)
• בחרו את שעת הבדיקה בהתאם לזמינות התורים הקיימים
• לחצו על הכפתור להוספת פרטי המשתמש
• בצעו את התשלום
• לאחר שלבים אלו תקבלו הודעת  SMSעם תאריך ושעת הבדיקה וקישור לזום.
שלב שני – ביצוע הבדיקה
•
•
•
•
•

ביום ובמועד הבדיקה עליכם להיכנס לקישור הבא:
https://zoom.us/j/92965574087
ברגע שתעלו לוידאו הדוגם יציג את עצמו ויבקש מכם להזדהות מול תעודה מזהה
הדוגם יבדוק את ערכת האנטיגן שברשותכם (את הקופסא עם שם היצרן ותאריך
התוקף ,מטוש באריזה סגורה ,התקן בדיקה בעטיפת מגן ,מבחנה עם נוזל ,מכסה
למבחנה).
ביצוע הדגימה תתבצע לפי הנחיות הדוגם (ראה הסבר בעמוד הבא)
שיחת הווידאו תשאר פתוחה לאורך כל זמן ,מרגע הזיהוי ועד מתן התוצאה (במידה
ולא יהיה רצף ,הבדיקה לא תאושר)

שלב שלישי ואחרון – קבלת התוצאה
לאחר  15דקות בהם הדוגם צפה ובדק את התוצאה ,תינתן תשובה חיובית ,שלילית או
פסולה  .התשובה תשודר למשרד הבריאות ותשלח אליכם.

שלבי הדיגום:
בכל הבדיקות יתבצע ראשית דיגום מהלוע ולאחר מכן דיגום מהאף.
• הניחו את המבחנה בתוך העיגול המקווקו בחלק האחורי של החבילה בכדי שהנוזל
בתוכה לא יישפך כשאתה טובל בה את המטוש.

הוציאו המטוש מעטיפתו.
•

הסירו את המכסה מעל המבחנה עם הנוזל

•

העמידו את המבחנה עם הנוזל בצורה יציבה.

•

יש לדגום קודם את הלוע (ולאחר מכן את הנחיריים) .
הדיגום יבוצע באזור העליון ובצדי הלוע .כדי לבצע זאת יש
להוציא לשון החוצה ולקחת משטח מהאזורים שצויינו.

•
•

דיגום מהאף – יבוצע מחלל האף האמצעי .יש להכניס את
המטוש לאף לעומק מקסימלי של  2.5ס"מ או עד שנתקלים
בהתנגדות .במקום זה יש לעצור ולסובב את המטוש מספר פעמים .יש להמתין כ 15 – 10
שניות .לאחר מכן יש להוציא את המטוש.

•

חיזרו על אותה הפעולה עם אותו המטוש בנחיר השני

•

לאחר ביצוע הדיגום יש להניח את המטוש בתוך מבחנת נוזל המיצוי
עד לקרקעיתה ,יש לסובב את המטוש  6פעמים .לאחר מכן יש
להשאיר את המטוש במבחנה ל  60שניות.

•

הוציאו אותו תוך כדי סחיטה ע"י לחיצת  2צידי המבחנה הגמישים.

•

שימו את המטוש בתוך שקית הפסולת מפלסטיק.

•

יש לדחוף את פקק "הזרבובית" בחוזקה לתוך מבחנת המיצוי למנוע

דליפות.
•

יש לשלוף את התקן הבדיקה מעטיפת המגן

•

כעת יש לסחוט בעדינות את מבחנת המיצוי כך ש 4-טיפות נוזל יטפטפו לתוך הבאר

בקידמת הכרטיס המסומנת ”“S

