ג' בתמוז ,התש"פ
 25יוני 2020
אסמכתא122 277137520 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
לכבוד
מנהלי בתי החולים
שלום רב,
הנדון :עליית תחלואה באוכלוסייה ובקרב אנשי צוות –הנחיות עדכניות
עקב המשך העלייה בתחלואה ב –  COVID-19בימים האחרונים ועלייה במספר אנשי
צוות שחלו ואנשי צוות אחרים שנכנסו לבידוד ,להלן הנחיות עדכניות:
 .1יש להגביל ככל הניתן הכנסת מבקרים ומלווים לבתי חולים .בהתאם לכך יש
לאפשר מבקר אחד בלבד לכל מטופל .יש להקפיד לבדוק שהמבקרים והמלווים יהיו
ללא סימפטומים או חום .מקרים חריגים לכך יאושרו ע"י מנהל המחלקה.
 .2יש להקפיד על הנחיות המיגון והריחוק החברתי של העובדים בבית החולים וככל
האפשר לקיים עבודה בקפסולות.
בנוסף ,יש להעביר לאנשי הצוות את החשיבות של הקפדה יתרה על שמירת
הכללים גם מחוץ לשעות העבודה ,כדי למנוע הדבקה בדרך זו.
להמשך טיפולכם.
בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
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העתקים:
מר יולי (יואל) אדלשטיין – שר הבריאות
ח"כ יואב קיש – סגן שר הבריאות
פרופ' חזי לוי – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנהל הכללי
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
ד"ר סיגל ליברנט טאוב – ראש אגף רפואה כללית
מר אייל בסון – דובר משרד הבריאות
פרופ' אהוד דוידסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
פרופ' מיכאל שרף – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
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