
 

  
 

 
 
 

 

 

צמצום קצב ההדבקה אינו אינדיקטור מספק כשלעצמו להחלטה 
 הונג קונגלמידה מהתקדים של  -על הסרת ההסגר 

 ממשלת השיתה , חלה התפרצות בווהאן ונוכח ההבנה כיבינואר,  3-החל מ .1

 הדבקהה במטרה למנוע יעל האוכלוסיהגבלות בהדרגה הונג קונג 

  :בשטחה

 .הוכרז מצב חירום .א

 .הכניסה לתושבים בלבד התרתעד כדי הוגבלה  להונג קונגהכניסה  .ב

 .הופסקו הלימודים בבתי הספר .ג

 .צומצמה פעילות התחבורה הציבורית .ד

נשלחו  הממשל ועובדינסגרו חיוניים -כבלתישהוגדרו  מוסדות ציבור .ה

 לעבוד מביתם.

בשטח הונג קונג יה ילא נכפו הגבלות תנועה על האוכלוסש פי עלאף  .2

הציבור נקט  תונותיי העווחידי פל ע ,ועסקים פרטיים לא נדרשו להיסגר

המלצות ההיגיינה  על דיהקפ - ת גם מעבר למה שנדרש ממנוצעדי זהירו

את עובדיהם  הנחועסקים רבים ו , התנועה ברחובות הידלדלהוהריחוק החברתי

 מגפת ב האוכלוסייה הצברשסיון ינהעל רקע  זאת, כנראהלעבוד מהבית. 

 .במערכת הבריאות שהוא נותן אמוןהו SARS (2003)-ה

 אותרוס, ולאחר תקופה שבה נראה היה כי ההתפשטות נבלמת )במר 2-החל מ .3

ההגבלות בכך  אתהממשלה הקלה  מקרים חדשים ספורים מדי יום(,

 רבים פעלו ועסקים - עבודתם םעובדיה לשוב למקו 180,000-שאפשרה ל

והוא  ציבור,ה השפיעה גם עלההקלה  מסתמן כי, מכךיתרה  .יהבעקבות כך

התגלו מקרי הדבקה  תוך זמן קצרהחל להקפיד פחות על ריחוק חברתי. 

 .עבודתם ונחשפו לחולים םבקרב עובדים שחזרו למקו

 מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה
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 השבת שם ל( הממשלה לשלוח טיסות אזרחיות סבמר 4במקביל, החלה ) .4

ד עם יסגר מוחלט. מיבשהיה נתון עד אז ממחוז חוביי, תושביה  3,800-כ

לאחר שנבדקו,  .יום במתקן בידוד ממשלתי 14 שהותלהתושבים חויבו שובם 

במספר המקרים החדשים  חדהעלייה  נרשמהוכך  יםכחולרבים מהם אובחנו 

 .שגם בהם חל, כאמור, גידול "ביתיים"הלמקרים שהוסיפה  – בתוך ימים ספורים

 

 

 

 

 של המחלה בהונגסכנה ממשית להתפשטות מחודשת זאת, זוהתה  נוכח .5

 כלו ,מהבית לעבוד מעובדיה( סבמר 19) הממשלה דרשה שוב. קונג,

החמרה להבנתנו,  .להיכנס לבידודנתבקשו התושבים החוזרים ממדינות זרות 

 .יישום הריחוק החברתי בציבור אתשנית שיפרה בלות הגבמחודשת זו 

  כי: בשורה התחתונה, בראייתנו, המקרה של הונג קונג מדגים .6

ות נוספת שטהגבלות בשלב מוקדם מדי עלולה לגרום להתפה תהסר .א

 של הנגיף. 

"שיטוח העקומה" ואף הגעה לקצב הדבקה נמוך במיוחד אינם  .ב

הוסרה, כל עוד מספיקים כשלעצמם כדי לקבוע שסכנת ההתפשטות 

ת ממקור חיצוני או במקרה שתמונת נוספ הדבקיש פוטנציאל לה

 ת טרם התבהרה. ההדבקות המקומי
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 מקורות

 :SCMPכתבה של  .1

-hong-kong/politics/article/3064559/coronavirus-https://www.scmp.com/news/hong

ear-bosses-work-return-workers-public-kong 

 :כתבה בעיתון הונג קונגי .2

http://www.xinhuanet.com/gangao/2020-03/25/c_1125768029.htm 

 :כתבה בעיתון סיני .3

http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2020/03-26/933502.shtml 

 :BBC-הכתבה של  .4

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-51736385 

 :מחקר של אוניברסיטת הונג קונג .5

http://www.med.hku.hk/en/News/-
/media/A1504FAFA3574A2499243DFDA541ABEC.ashx 

 :CNNכתבה של  .6

https://edition.cnn.com/2020/03/23/asia/hong-kong-coronavirus-quarantine-intl-
hnk/index.html 

 :TIMEכתבה של מגזין  .7

https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/ 
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