
 

 

 אגף רפואה כללית 
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 

refuaclalit@MOH.GOV.IL   

 02-6474855: פקס 02-5080739/40: טלפון

General Medicine Division  
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 

refuaclalit@MOH.GOV.IL 
Tel: 02-5080739/40 Fax: 02-6474855 

          
   

 ו' בניסן, התש"פ
 2020מרץ  31
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 לכבוד 

 יםיהכלל החולים ים בבתיימנהלים אדמיניסטרטיב
 גריאטריים ה החולים ם בבתיימנהלים אדמיניסטרטיבי

 פסיכיאטריםההחולים  סטרטיביים בבתימנהלים אדמיני
 בקופות החוליםאגפים רפואיים  מנהלי

 
 

 שלום רב,
 
 

  צוות העובדים במערך הבריאות בישראלשמירה על בטיחות      : הנדון
 בדגש על נגיף הקורונה

 
 

 אנו מצויים בעידן שבו כל עובד במוסד רפואי חשוב לטובת התמיכה במעגל מצילי החיים. .1
 

ריות מנהל המוסד הרפואי לוודא שכלל העובדים תחת ניהולו הן כצוות לשם כך באח .2
אורגני והן כצוות עובד קבלן )או מנמ"ש( עברו הכשרות מתאימות ונשמעים להוראות 

 הבטיחות.
 

כמו כן יש לתת דגש בתקופה זו לשימוש באמצעי המיגון אשר המוסד מנפק לו ע"פ  .3
נה החדש" שהמשרד מוציא ומעדכן מעת "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורו

 לעת.    
 

(. במידה ובעל תפקיד 17בנספח  12לחיצה על הלינק שלמטה תוביל לטבלת המיגון )עדכון  .4
מסוים לא קיים בטבלה יש להשתמש בציוד שהומלץ ע"י נאמן הזיהומים במוסד או לפנות 

ליחידה למניעת זיהומים של המשרד  
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf

. 
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 מודה לכלל הנוגעים בדבר על שמירת בטיחות כלל אנשי הצוות במוסדות הבריאות. .5
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                        

 טל גרשון ניקחו 
 מנהל תחום מנהל ומשק                        

 אגף רפואה כללית                                                                                                          
 
 
 
 

 :יםהעתק
 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל 
 מנכ"לפרופ' איתמר גרוטו, המשנה ל

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 רותי בריאות הציבוריפרופ' סיגל סדצקי, ראש ש

 בה לטכנולוגיות רפואיותד"ר אסנת לוקסמבורג, מנהלת החטי
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית-ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף בריאות הנפש לוי,-ד"ר טל ברגמן
 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית

 ד"ר אירית לקסר, ראש אגף גריאטריה
 רוקחותההדס רותם, מנהלת אגף  'מגר

 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםארז אוןד"ר 
 מנהל מערך לוגיסטיקה בשעת חירום ,מר רן אדלשטיין

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית
 חולים, שירותי בריאות כללית פרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי
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