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 קורונה  ניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרתל כלי

 שם המוסד:___________________________

 __________________________ תאריך מילוי הטופס:

         ___________________שם ותפקיד ממלא הטופס: ___

     

   היגד נושא

    

מתקיים מעקב יומי אחר מצבת כוח אדם בנושא: בידוד,  כוח אדם

 מאומתים, חסרי כוח אדם, עובדים מרחוק, 

 לא כן

 לא כן נוכחות כל מקצועות בריאות 

 לא כן קיים מעקב ודיווח על מלאי ציוד מיגון )מערכת "יעל"( מיגון

 לא כן קיים מעקב אחר שימוש בהתאם לנהלים באמצעי המיגון 

 לא כן נכתב נוהל פנימי להתפרצות קורונה במוסד תהליכי עבודה

 לא כן התפרצות קורונה עקיים ממונה מטעם המוסד לאירו 

ניהול צוותי עבודה במחלקות בהתאם לנהלי מניעת  

 התפרצות

 לא כן

 לא כן קיים נוהל  כניסה למוסד )דיווח סימפטומים, כניסת מורשים( 

 לא כן המוסדקיים חומרי הסברה והדרכה ברחבי  

לבוש  - קיימת הקפדה על נהלי מניעת זיהומים והתמגנות 

 מדים, היגיינת ידיים, התנהלות צוות בזמן הפסקה, הסעות 

 לא כן

 לא כן קיים נוהל ותוכנית לביקורי משפחות 

 לא כן קיים נוהל ותוכנית לקשר עם משפחות 

 לא כן קיימת תוכנית להפגת בדידות   

פעילות ופנאי התואמת את שמירת כללי נבנתה שגרת  

 הריחוק החברתי

 לא כן

 לא כן קליטת עובדים חדשים 

תהליכי עבודה מול חמ"ל גריאטריה  ולשכת הבריאות ע"פ  

 נוהל מגן אבות 

 לא כן

 לא כן מספרי המוקדים השונים מוכרים לי והופצו לצוות 

 לא כן מתקיימת הדרכת עובדים בהתאם לעדכונים השונים 

 לא כן מתקיים תהליך בדיקה של הטמעת הנהלים בקרב העובדים 

הימצאות חומרי  -מתקיימים נהלי הניקיון והחיטוי במחלקות   ניקיון

חיטוי, ניקוי וחיטוי משטחים, ניקוי וחיטוי ציוד, וניקיון כללי 

 )בהתאם לנהלים המתעדכנים(

 לא כן

וקיים ציוד להעברת מתקיימת עבודה על פי נהלי פינוי כביסה  כביסה

 כביסה )בהתאם לנהלים מתעדכנים(

 לא כן
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העבודה במטבח וחלוקת האכול מתקיימת על פי הנהלים  מטבח ומזון

 ומתעדכנת בהתאם

 לא כן

 לא כן כל הנחיות לתהליך של חזרה לשגרה מיושמות   טיפול

 לא כן קיים מלאי תרופות על פי הנדרש תרופות

קבלת מטופל 

 חדש

 לא כן מתקיים על פי ההנחיות 

  

 


