
       מדריך הבדיקות

  PCRבדיקת קורונה  PCRבדיקת קורונה   

 מהירה

 -בדיקת אנטיגן מהירה Nבדיקה סרולוגית מסוג  Sבדיקה סרולוגית מסוג 
בשלב זה הבדיקה לא 

 ניתנת בבלינסון

מטרת 
 הבדיקה

  .בדיקת מטוש
נלקחת דגימה 

מחלל הפה 
 ומנחירי האף. 

  הבדיקה
נחשבת 

קת למדוי
ביותר לאיתור 

 הנגיף. 
  הבדיקה

מצריכה 
 מעבדה.

  .בדיקת מטוש 
נלקחת דגימה 

מחלל הפה 
 ומנחירי האף. 

  הבדיקה
נחשבת 

קת למדוי
ביותר לאיתור 

 הנגיף. 
  הבדיקה

מצריכה 
 מעבדה.

  בדיקת דם לגילוי נוגדנים
בדם לנגיף הקורונה 

כתוצאה מהתחסנות או 
                                           הדבקות בנגיף.

                     .הבדיקה מצריכה מעבדה
הבדיקה לא מבחינה 

האם הנוגדנים הם 
כתוצאה מהתחסנות או 

כתוצאה מהידבקות 
)בניגוד לסרולגית  בנגיף

N  שמאתרת נוגדנים רק

 מהידבקות בנגיף(.                           
  הבדיקה לא מזהה

המצאות הנגיף עצמו ולכן 
לא מיועדת לגילוי מחלה 

 בזמן אמת. 

  בדיקת דם לגילוי נוגדנים
אך בדם לנגיף הקורונה 

ורק כתוצאה מהידבקות 
                                                  בנגיף.

  הבדיקה מצריכה
 מעבדה.                

  הבדיקה לא מזהה
אה נוגדנים כתוצ

מהתחסנות בניגוד 

)אלא אם  Sלסרולוגית 

מדובר בחיסון של נגיף 
 מומת(.       

  הבדיקה לא מזהה
המצאות הנגיף עצמו 

ולכן לא מיועדת לגילוי 
 מחלה בזמן אמת.

  בדיקת מטוש
נלקחת דגימה 

מחלל הפה 
 ומנחירי האף. 

  הבדיקה לא
מצריכה 

 מעבדה.  
  בדיקה בעלת

רגישות פחותה 
 .PCR -מה

בלת זמן לק
 התוצאה

עד  -ד'-ימים אדגימות ב  שעות 6תוך  שעות 24תוך 
  .שעות לכל היותר 24

 

 בסופ"ש  ,יום ה'דגימות ב
 ימי עסקים 2עד  -וחגים

 עד  -ד'-ימים אדגימות ב
  .שעות לכל היותר 24

 

 בסופ"ש יום ה'דגימות ב ,
 ימי עסקים 2עד  -וחגים

 דקות 30תוך 



 ₪ 87 ₪ 150 ש"ח 180 ₪ 440 ₪ 160 מחיר

עבור מה 
הבדיקה 
 משמשת

  כאשר קיים
חשד למחלה 
עקב:  הופעת 

תסמינים 
החשודים 
לקורונה, 
חשיפה 

לחולה מאומת 
 .וחזרה מחו"ל

  לטובת קיצור
 .בידוד

  כניסה
למקומות 

המחייבים "תו 
ירוק" כמו בתי 
מלון, אולמות, 

מסעדות, 
 וכדומה. 

  לצורך נסיעה
 לחו"ל            

 

  כאשר קיים
חשד למחלה 
עקב:  הופעת 

תסמינים 
החשודים 
לקורונה, 

חשיפה לחולה 
מאומת וחזרה 

  .מחו"ל
  לטובת קיצור

 .בידוד
  כניסה

למקומות 
המחייבים "תו 
ירוק" כמו בתי 
מלון, אולמות, 

מסעדות, 
 ומה. וכד

  לצורך נסיעה
 לחו"ל         

 

בדיקה האם יש לנבדק נוגדנים 
מהתחסנות או הדבקות כתוצאה 

                      בנגיף.

בדיקה האם יש לנבדק נוגדנים 
       כתוצאה מהידבקות בנגיף.

  זיהוי לצורך
מחלה פעילה 

בהתאם 
להנחיות 

 הממשלה.
  כניסה למקומות

שעובדים תחת 
כללי ה"תו 

הירוק" או ה"תו 
השמח" ללא 

 מחוסנים. 



לכמה זמן 
התוצאה 

 תקיפה

שעות  72 -תקפה ל
 ממועד הבדיקה

שעות  72 -תקפה ל
 ממועד הבדיקה

שעות  24 -תקפה ל תקפה למועד הבדיקה תקפה למועד הבדיקה
 ממועד הבדיקה.

 


