
 
 17.06 מידע לציבור בנושא מלוניות חולים ומתחמי בידוד

עקב התפרצות נגיף הקורונה, חולים או אנשים שזקוקים לבידוד וזקוקים למקום לשהות בו בתקופת 

המחלה או הבידוד יכולים לשהות בתקופה זו במלונית החלמה או בידוד של פיקוד העורף. 

 לנוחיותכם, ריכזנו שאלות ותשובות נפוצות שיעזרו לכם לקבל יותר מידע זמין על המלונית. 

ת של פיקוד העורף האם קיימים סוגים שונים? מלוניות פיקוד העורף מחולקות לשני מהי מלוני

 סוגים, ומגיעים אליהם לפי הצורך: 

 מיועדים לחולים בלבד. -מלונות החלמה

 

לאחר קבלת תשובה חיובית  , מגיעים למלוניות רק לאחר הפניה•
ההגעה למלון תיעשה בהסעה מטעם פיקוד . לבדיקת קורונה

. העורף

איך אדע שאני צריך להגיע 
?  למלון

,  וכוללת ארוחות, גם ללא ביטוח רפואי, השהייה במלון ללא עלות•
יש (. טלוויזיה, קומקום, מגבות, מצעים)ציוד בחדר , אינטרנט

.שלושה-לשבועיים( תרופות, בגדים)להביא ציוד אישי 

המבודד  /מה מקבל החולה
?המגיע

לעיתים גם עם אנשים  , במלונות החלמה נמצאים שניים בחדר•
ניתן לשהות מחוץ לחדר במרחבים משותפים ויש  . שלא מכירים

החולים . ניתן לקבל משלוחים למלון. לעיתים פעילויות פנאי במלון
. דואגים לניקיון החדרים והכביסה של עצמם

איך נראה  ? מה הנהלים במלון
? יום-היום

הטיפול  , המידע שנאסף במלון משמש אך ורק לצרכי השהיה במלון•
מדובר במידע רפואי שאינו מועבר לשום גורם . הרפואי וכדומה

.חיצוני ולא משמש לשום צורך אחר

במלון שואלים אותי כל מיני  
פרטים אישיים לגבי ומבקשים  

למה המידע הזה  . מידע
?  משמש

יש נוהל לגבי . מגיעים למלון ביחד, אם כל המשפחה חולה•
אם . שחלק מהמשפחה חולה וחלק לא" משפחות מעורבות"

הם יכולים לעבור , מהילדים חולים50%ויותר מ , ההורים חולים
.כמשפחה למלון החלמה

מה קורה אם כל המשפחה  
?  חולה

ניתן לבקש עזרה  . יש להביא עצמאית, לא מסופק על ידי המלון•
ל המלון"מחמ

מה קורה במידה ויש צורך  
? מזון תינוקות, בחיתולים

גם חסרי ביטוח רפואי יכולים להיות במלון החלמה או בידוד . לא•
ההבדל היחיד הוא בגורם  . ללא כל תשלום או השתתפות עצמית

במידה  , קופת החולים–במידה ויש ביטוח . המבצע את המעקב
.לשכת הבריאות–ואין ביטוח 

האם יש הבדל בין אנשים עם  
? ביטוח או בלי ביטוח

פעמים בשבוע למלון ופוגש את החולה במידת  3רופא מגיע •
בכניסה  (. ח"ח וגם מי שאינו מבוטח קופ"גם מבוטחי קופ)הצורך 

למלון כל מבודד מקבל ערכת בדיקת קורונה ועליו לבדוק את עצמו 
.  ולהיות בקשר עם רופא בטלפון

בלי )? מה קורה במידה וחולים
?יש רופא( קשר לקורונה

.  בעת ביקורי רופא מגיע מתורגמן. דפי המידע במלונית מתורגמים•
. א"בנוסף ניתן להיות בקשר מול לשכת הבריאות במחוז ת

?האם יש תרגום זמין



 
 בית בידוד לבצע אפשרות לו ואין יום 14 לבידוד שנדרש למי מיועדים -בידוד מלונות

 .בבית בידוד לבצע מקום וללא מאומת חולה עם במגע שהיה או, ל"מחו חזרה לאחר למשל 

יום ממועד  14. שוהים בבידוד במלונות בידוד אין אפשרות לצאת מהחדר כל תקופת הבידוד

החשיפה לחולה, אלא אם כן בשלב מסוים מתברר שחולה ועוברים למלון חולים. נא להביא את כל 

 הציוד האישי הנדרש ודברים להעסיק את עצמכם.

 

 

לאחר שלשכת הבריאות תבצע  . מגיעים למלוניות רק לאחר הפניה•
יגידו לי , חקירה אפידמיולוגית על חולה מאומת ותיצור איתי קשר

. שהייתי במגע עם חולה מאומת ושעליי להיכנס לבידוד

איך אדע שאני צריך להגיע 
?  למלון

אינטרנט  , וכוללת ארוחות שמגיעות לחדרבמלון חינם השהייה •
,  אינטרנט חופשי, קומקום, מגבות, מצעים)ציוד החדר , חופשי

יש להביא ציוד אישי  . המבודדים דואגים לניקיון החדר(. טלוויזיה
.  שלושה-לשבועיים

המבודד  /מה מקבל החולה
?המגיע

אם , יום ממועד החשיפה לחולה14במלונית הבידוד נמצאים •
.  עוברים למלונית החלמה, במהלך השהיה מתגלה שחולים בקורונה

אלא אם כן מגיעים שני אנשים שהיו  , כל מבודד נמצא בחדר לבד
במשך תקופת הבידוד אין לצאת . באותה חשיפה לאותו חולה

.  מהחדר בשום שלב

איך נראה  ? מה הנהלים במלון
? יום-היום

הטיפול  , המידע שנאסף במלון משמש אך ורק לצרכי השהיה במלון•
מדובר במידע רפואי שאינו מועבר לשום גורם . הרפואי וכדומה

.חיצוני ולא משמש לשום צורך אחר

במלון שואלים אותי כל מיני  
פרטים אישיים לגבי ומבקשים  

למה המידע הזה  . מידע
?  משמש

רק משפחות שנחשפו לאותו חולה באותו מועד יכולות לבצע בידוד  •
.ביחד

מה קורה אם כל המשפחה  
?  חולה

ניתן לבקש עזרה  . יש להביא עצמאית, לא מסופק על ידי המלון•
ל המלון"מחמ

מה קורה במידה ויש צורך  
? מזון תינוקות, בחיתולים

גם חסרי ביטוח רפואי יכולים להיות במלון החלמה או בידוד . לא•
ההבדל היחיד הוא בגורם  . ללא כל תשלום או השתתפות עצמית

במידה ואין , קופת החולים–במידה ויש ביטוח . המבצע את המעקב
.לשכת הבריאות–ביטוח 

האם יש הבדל בין אנשים עם  
? ביטוח או בלי ביטוח

.ל המלון"ניתן לבקש לראות רופא דרך חמ•
בלי )? מה קורה במידה וחולים

?יש רופא( קשר לקורונה

.  בעת ביקורי רופא מגיע מתורגמן. דפי המידע במלונית מתורגמים•
. א"בנוסף ניתן להיות בקשר מול לשכת הבריאות במחוז ת

?האם יש תרגום זמין


