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הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה
הנחיות אלו מיועדות למזער סיכון החדרת הנגיף למסגרות הרווחה ע"י דייר שיצא מתחומי המסגרת
וחוזר אליה .ההנחיות מאזנות בין צרכי דיירי המוסדות ליציאה מהמסגרת לביקורי בית ,טיפולים
רפואיים או לצורך חיוני אחר לבין הצורך למנוע התפרצות תחלואה במוסדות הרווחה.
לכן ,יש לאפשר ככל הניתן יציאה מהמסגרות בתנאים מבוקרים.
במסמך זה מובאים עקרונות ויש להתאימם לדייר ,לתנאי המסגרת ,ולסביבה התומכת.
מלווה של הדייר יעטה מסכה בכל השהות יחד עם הדייר ויקפיד על היגיינת ידיים.
 .1יציאה קצרה מהמסגרת למשך מספר שעות ויציאה לסוף שבוע
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היציאה למשפחה מצומצמת בלבד ,או לסביבה מבוקרת אחרת שאושרה ע"י מנהל
המסגרת.
קודם ליציאה ,יש לברר מראש בריאות שלמה של בני הבית ושל הדייר .אין לאשר יציאה
כאשר קיימת תחלואה.
על הדייר לעטות מסכה בכל השהות מחוץ למסגרת כאשר נמצא עם אחרים.
בעת שהדייר בחדר לבדו יכול להסיר את המסכה.
גם בני הבית נדרשים לעטות מסכה בעת הפגישה
אם הדייר או בן משפחה מנוע משימוש במסכה ,ניתן לפתור אותו משימוש זה ,אך תוך מתן
דגש לכך ששאר הנוכחים עוטים מסכה בכל עת השהות.
בעת ארוחות משותפות –אין אפשרות לעטות מסכה ,ולכן ,יש לשמור מרחק בן הדייר לבני
הבית.
בחזרת הדייר למוסד ,אין צורך באמצעים מיוחדים כלשהם.

 .2יציאה ממסגרת לשבוע
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היציאה למשפחה מצומצמת בלבד ,או לסביבה מבוקרת אחרת שאושרה ע"י מנהל
המסגרת.
קודם ליציאה ,יש לברר מראש בריאות שלמה של בני הבית ושל הדייר .אין לאשר יציאה
כאשר קיימת תחלואה.
על הדייר לעטות מסכה בכל השהות מחוץ למסגרת כאשר נמצא עם אחרים.
בעת שהדייר בחדר לבדו יכול להסיר את המסכה.
גם בני הבית נדרשים לעטות מסכה בעת הפגישה
אם הדייר או בן משפחה מנוע משימוש במסכה ,ניתן לפתור אותו משימוש זה ,אך תוך מתן
דגש לכך ששאר הנוכחים עוטים מסכה בכל עת השהות.
בעת ארוחות משותפות –אין אפשרות לעטות מסכה ,ולכן ,יש לשמור מרחק בן הדייר לבני
הבית.
יציאה למרחב הציבורי מותרת רק לדייר שיכול לעטות מסכה .הדייר יעטה מסכה בכל עת
במרחב הציבורי וישמור מרחק של  2מטר לפחות מאחרים (לא כולל המלווה).
בחזרה למוסד ,יש לברר מצב בריאות המשפחה והדייר ,כולל מדידת חום יום לפני חזרה
למוסד וביום החזרה .במידה והתפתחו תסמינים מחשידים ,הדייר יחזור לתנאי בידוד של
שבועיים.
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ביקור במרפאה ,אשפוז יום או דיאליזה
א .יש לעטות מסכה.
ב .יש להקפיד על חיטוי ידיים.
ביקור בחדר מיון וחזרה באותו היום (עד  24שעות שהיה במיון)
א .עטית מסכה בכל השהות במיון
ב .אין הנחיה מיוחדת בחזרה.
אשפוז או השהיה בבית חולים כללי
א .נדרשת בדיקה שלילית לפני חזרה לדיור
ב .בחזרה למסגרת רצוי בידוד של שבועיים.
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