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חטיבת הרפואה
המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו

כ"ו בניסן ,התש"פ
 20אפריל 2020
סימוכין208415420 :
(במענה נא ציינו מספרנו)
לכבוד
מפעילי ומנהלי מעונות יום שיקומיים
מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים

הנדון :נוהל הפעלת מעונות היום השיקומיים  -התמודדות עם נגיף קורונה
20.04.2020
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)2
התש"ף 2020-מיום  18באפריל  , 2020מאפשר פתיחת מעונות יום שיקומיים בקבוצות של שלושה פעוטות,
תוך הקפדה על הפסקה של  15דקות בין פעילות הקבוצות.
להלן הנחיות לפתיחת מעונות היום השיקומיים החל מיום שלישי כ"ז בניסן  21.4.2020ועד לשינוי בהנחיות.
 .1הסעות
א.

למען בטיחות הפעוטות ,ובכדי להימנע מהדבקה בהסעה ,אנו מעדיפים שההורים יסיעו את
ילדיהם אל המעון ובחזרה.

ב.

המעון יבדוק מול ההורים מי מהם יכול לבצע את ההסעות בעצמו.

ג.

הרשות המקומית תדאג להסעות לפעוטות שהוריהם יבקשו עבורם הסעה .ההסעות יופעלו
כרגיל באמצעות הרשויות המקומיות על פי המסמך "דגשים והנחיות להסעת פעוטות
למעונות יום שיקומיים בתקופת הקורונה" המסומן "נספח ג'" ולהנחיות של משרד הבריאות
בקישור:
.https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22

 .2פעוטות שלא יתקבלו למעון
א.

בהתאם להנחיית משרד הבריאות – נוהל קורונה :פעוטות עם חום ,או תסמינים נשימתיים
אחרים וכן אם מישהו ממשפחתם המתגורר עימם באותו בית חולה קורונה מאומת/חשוד או
בבידוד או סובל מחום או תסמינים נשימתיים.

ב.

פעוטות עם מצבים רפואיים הקשורים בסיכון מוגבר:
מחלות ריאה ולב ובכלל זה פעוטות מונשמים ,פעוטות עם טרכאוסטום ,אסטמה ,צורךבאינהלציות וכדומה.
מצבים של דיכוי מערכת החיסון.במקרי התלבטות יש לבקש אישור עדכני ,לחזרה למעון ,מהרופא המטפל.
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אחות המעון או המנהל יעבירו את הרשימה לפיקוח המחוזי.
ג.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות :פעוטות ממקומות שבהם יש שיעור הדבקה גבוה ויש
בהם סגר.

ד.

פעוטות ממשפחות שמביעות התנגדות לחזרה בשלב זה.

פעוטות שלא יתקבלו למעון ימשיכו לקבל מענה בביתם על פי הנוהל ,וכן באמצעות למידה
מרחוק.
 .3כיתה
המעון ישתמש בכל מרחבי הפעילות שברשותו כדי לאפשר כמה שיותר קבוצות.
בכל מרחב מוגדר (חדר שלו ארבע קירות ) יהיו עד שלושה פעוטות עם שני אנשי צוות קבועים
ויישמר מרחק של שני מטרים בין פעוט לפעוט.
 .4טיפול של מקצועות הבריאות וטב"ם
א.

צוות מקצועות הבריאות יטפל פרטנית בפעוטות בחדרי הטיפול וכן יכול לתת פעילות
קבוצתית

ב.

טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף האוטיזם יינתן בהתאם לסיכום בין מנהלת המעון
לבין רכזת הטיפול .השלמת הטיפולים תמשיך להתבצע באופן מקוון בהתאם להנחיות
הקיימות.

ג.

ניתן לעשות רוטציה בין הפעוטות כך שפעוט שמסיים קבלת טיפול פרטני בחדר טיפולים
יעבור למרחב הקבוצתי במ קום פעוט שיוצא מהמרחב הקבוצתי לטיפול פרטני (בתנאי
שבמרחב הקבוצתי לא יהיו יותר משלושה פעוטות מאותה קבוצה והרוטציה בין פעוטות
מאותה קבוצה).

ד.

כל פעוט יישב באותו כיסא וליד אותו מקום בשולחן במשך הפעילות.

 .5ימי ושעות לימוד
המעון יפעל על פי הכללים הנהוגים בשגרה  -שישה ימים מלאים בשבוע.
פעוטות המעון יחולקו לשתי קבוצות .כל קבוצה תגיע לשלושה ימים בשבוע.
כדי לשמור על רצף טיפולי עד כמה שניתן ,רצוי שהימים של כל קבוצה יהיו ברצף.
 .6ארוחות
הספקת הארוחות תהיה כבשגרה תוך הקפדה על מרחק של שני מטר מפעוט לפעוט ואי העברת
כלי ם ומאכלים מפעוט לפעוט .באם הקייטרינג שהמעון עובד עימו אינו יכול לתת את השירות,
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המעון ימצא ספק אחר שאושר על ידי משרד הבריאות או שיבשל במקום (בהתאם להנחיית
דיאטן /נית המעון).
 .7עובדים שיחזרו לעבודה במעון
א.

עובד ללא תסמינים הקשורים לקורונה חום  38ומעלה ,שיעול ,קשיי נשימה או תסמין נשימתי
אחר וכן עובדים שאינם נדרשים לבידוד עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

ב.

העובדים יחתמו על תצהיר כל בוקר שאינם סובלים מחום או תסמינים נשימתיים ,בנוסח
המצורף ומסומן "נספח א'".

ג.

יש למלא בכל יום דפי נוכחות של הצוות והעובדים במעון.

ד.

מעון שיש בידיו מדחום ללא מגע עם הנבדק יוכל לבדוק את חום גופו של העובד וכן של
הפעוטות.

 .8עובדים שלא יחזרו בשלב זה לעבודה במעון
א.

עובד הנמצא באוכלוסיית סיכון על פי הגדרות משרד הבריאות.

ב.

עובד מגיל .67

ג.

עובד שגר באזור גיאוגרפי מוגבל.

עובדים אלו ימשיכו לתת מענה מרחוק.
 .9מיגון הצוות והפעוטות
א.

תותר הכניסה למוסד החינוכי אך ורק לצוותים ולפעוטות ,בהתאם לתכנית שנקבעה.

ב.

המעון יחוטא לפני כל יום פעילות והצוות ישתמש בכפפות ובמסכות עד כמה שניתן.

ג.

יש לייבש את הידיים טרם מגע עם פעוטות לאחר שימוש באלכוהול ג'ל (עלול לגרום
לתגובה אלרגית קשה).

ד.

על ההורה יהיה למלא כל בוקר טופס בו יצהיר ,כי אין לו ולילדו תסמינים הקשורים
לקורונה (שיעול ,קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר) ,נערכה מדידת חום לכל
המשפחה טרם ההגעה ולא היה להם חום מ 38ומעלה בבוקר הפעילות ,והם או ילדיהם
אינם מחויבים בבידוד .נוסח ההצהרה מצורפת ומסומנת "נספח ב'"

ה.

בכל בוקר יאספו הצהרות ההורים ויתויקו בתיק הפעוט.

ו.

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות ובתום הפעילות .לפני אוכל
ואחרי ,לאחר החלפת טיטול ,איש הצוות והפעוט יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או
חומרי חיטוי .גם כשעטו כפפות במהלך המפגש -בסיום יש להוריד את הכפפות ולשטוף
היטב את הידיים במים ובסבון או חומר חיטוי.

ז.

במהלך פעילות חברתית לימודית טיפולית ,יוקפד על שימוש אישי באביזרים ,משחקים,
וכד' .ככל האפשר מומלץ סלסלה אישית עם חפצים נצרכים ומותאמים לכל פעוט.
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ח.

מינהל מוגבלויות
אגף קהילה ,השרות לילד ולנוער

בפעיל ות משותפת יש להימנע ככל האפשר מהעברת חפצים מיד ליד .במצב בו יש שימוש
משותף בחפצים יש להקפיד על ניקוי וחיטוי מרובה גם כשנעשה שימוש בכפפות.

ט.

המלווים ,הצוות והפעוטות ישתמשו באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום
בהתאם להנחיות משרד הבריאות( .על פי הנחיות משרד הבריאות לא ישהה אדם במקום
שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסיכה ,אלא אם הוחרג כמפורט בהנחיות משרד
הבריאות).

י.

יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדרי הכיתות שבהם מתקיימת הפעילות

 .10התארגנות למתן השירות:
א.

הנהלת המעון תיצור קשר מידי עם משפחות הפעוטות ותבדוק עימם האם הפעוט/ה יכול/ה
להגיע למעון בהתאם לסעיף  2דלעיל .כמו כן תבדוק האם המשפחה יכולה להסיע את
הפעוט או אם נדרשת הסעה.

ב.

אחות המעון תבדוק ותאשר על פי התיק הרפואי ,הגעה למעון של פעוטות ללא גורמי סיכון
כמתואר בסעיף  .2במעון ללא אחות ,האחריות על מנהל המעון.

ג.

עד יום שלישי  21.04.2020אחר הצהריים יעביר המעון למפקחת על המעון ולעו"ס
במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית סיכום לגבי השירות שיינתן לכל פעוט על
פי הסיכום עם הוריו ,האם יש צורך בהסעה ובאלו ימים.

ד.

המעון ייפתח בצורה הדרגתית החל מיום רביעי  22.04.2010כשהמטרה היא שכל המעונות
יופעלו באופן מלא בהתאם למסמך זה עד יום ראשון .26.04.2020
בברכה,

ד"ר הדר ירדני
מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
משרד הבריאות

נחום עידו עו"ס
מנהל השירות לילדים ומתבגרים
האגף לקהילה מינהל מוגבלויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

העתקים :ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
גדעון שלום ,ראש מינהל מוגבלויות
ויויאן אזרן ,מנהלת אגף קהילה ,מינהל מוגבלויות
ממונות מחוזיות מינהל מוגבלויות
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הפעלת מעונות היום השיקומיים (התמודדות עם נגיף קורונה)
נספח א'
טופס הצהרת עובד לפי סעיף  3א ) (1לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות)
תש"ף 2020-
שם מלא___________________________ :
תעודת זהות________________________ :
מקום עבודה________________________ :
א.

אני מצהיר\ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על  38מעלות
צלזיוס.

ב.

אני מצהיר\ה כי איני משתעל\ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה*.

תאריך____________________ :
חתימה____________________ :
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הפעלת מעונות היום השיקומיים (התמודדות עם נגיף קורונה)
נספח ב'
טופס הצהרת הורה לפי סעיף  3א ) (1לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת
פעילות) תש"ף 2020-
שם מלא___________________________  :תעודת זהות________________________ :
שם הפעוט________________________  :שם המעון___________________ :

א.

אני מצהיר\ה כי ערכתי היום לכל בני המשפחה וכן לפעוט/ה בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי
חום גופם של כל בני המשפחה אינו עולה על  38מעלות צלזיוס.

ב.

אני מצהיר\ה בזה כי איש מבני המשפחה וכן הפעוט אינו משתעל\ת וכן כי אין לו/ה קשיים
בנשימה*.

ג.

אני מצהיר/ה בזה כי איש ממשפחתי איננו חולה בקורונה ואיש ממשפחתי איננו נמצא בבידוד.

ד.

הנני מצהיר/ה בזה כי מקום המגורים שלנו איננו מקום שנמצא בסגר בשל רמת הידבקות גבוהה

תאריך____________________ :
חתימה____________________ :
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הפעלת מעונות היום השיקומיים (התמודדות עם נגיף קורונה)
נספח ג'
דגשים והנחיות להסעת פעוטות למעונות יום שיקומיים בתקופת הקורונה
כללי
למען בטיחות הפעוטות ,ובכדי להימנע מהדבקה בהסעה ,אנו מעדיפים שההורים יסיעו את ילדיהם אל
המעון ובחזרה .המעון יבדוק עם ההורים את העדפותיהם ויעביר אל הרשות המקומית השולחת את הפעוט,
רשימת פעוטות שנדרשת להם הסעה ,לפי ימים.
ההסעות יפעלו בהתאם לחוק ולתקנות הסעות בטיחותיות ,באחריות הרשויות המקומיות ,כפי שהיה עד
לסגירת המעונות.
על הרשויות המקומיות ומפעילי ההסעות להיערך להסעת הפעוטות בהתאם למתווה החזרה לפעילות של
מעונות היום השיקומיים ובכפוף להנחיות משרד הבריאות המתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של
משרד הבריאות תחת סעיף תחבורה והסעות בקישור
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a22
להלן הדגשים למערך ההסעות בהתבסס על הנחיות משרד הבריאות
הנחיות פרטניות למלווים ולנהגים:


חל איסור על מי שיש לו חום או אחד מתסמיני נגיף הקורונה להגיע לעבודה .עליו להודיע באופן
מידי לאחראי על ההסעות על מצבו הרפואי.



חלה חובה על נהג ההסעות ועל המלווה לחבוש מסכה משך כל זמן הנסיעה.



על המלווה לוודא שלכל פעוט קיימת הצהרת היעדר תסמיני קורונה ,טרם עלייתו לרכב ההסעה.

אחריות הרשות המקומית


הרשות המקומית תדריך את המלווה בכל ההנחיות .המלווה יהיה אחראי לביצוען.



בימים אלו במיוחד יש להקפיד על נהגים ומלווים קבועים ככל הניתן.



תנאי בסיסי לאישור ביצוע ההסעה על ידי הנהג והמלווה  -בדיקת חום ,קודם ההסעה ,כל יום.



הרשות המקומית תספק את רכבי ההסעה תדאג לניקיונם כנדרש ,לפני כל נסיעה ולאחריה –
ניקוי משטחים ,מעקות ,כפתורים ומתגים עם מים וסבון או חומר חיטוי.



הרשות המקומית תוודא ,כי הנהג ו/או בעלי הרכב יאווררו היטב את הרכב ,לפני ואחרי כל נסיעה.
ברכב יהיו פחי אשפה ומגבונים לחים ,לשימוש המלווה.



יש למלא דו"ח יומי הכולל את שמות הנהג ,מלווה ופעוטות.
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מינהל מוגבלויות
אגף קהילה ,השרות לילד ולנוער

המלווה נדרש לדווח לאחראי ההסעות ברשות על כל הרעה בבריאותו של פעוט שעלה לרכב
ההסעה ,כמו גם על תסמינים האופייניים לקורונה לו ו/או למי מבני משפחתו.

כללי התנהגות וישיבה ברכבי ההסעה:


ברכב שאינו מונית יש להשאיר את שורת המושבים הראשונה שאחרי הנהג – שורה ריקה.



הסעה במונית תתאפשר רק לפעוט אחד במושב בטיחות ומלווה אחד ושניהם במושב האחורי,
כשחלונות הרכב פתוחים.



פעוטות אינם נדרשים לחבוש מסיכה.



יש להימנע ממגע פיזי עם הפעוט פרט להושבתו במושב הבטיחות וטיפול חיוני לשמירה על ניקיונו
ובריאותו.



יש להימנע מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם ,כמו ידיות ומעקות.



יש להימנע מפתיחת דלתות במגע ישיר של כף היד ) אלא באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד').
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