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 תפוצת מוסדות מערך מגן אבות ואימהות : לכבוד
 

 שלום רב,
 
 

  מערך מגן אבות  ואימהות –דיגום צוות ודיירים  הרחבתהנדון:  
 

לאור ההחמרה בשיעור התחלואה  בקהילה ומתוך  דאגה לאוכלוסיות  הנמצאות מזה תקופה ארוכה 

תחת מסגרת מגן אבות ואימהות לאורך כל המגיפה  החלטנו להרחיב את הדיגומים של צוות ודיירים  

 . בדיקות ליום 10,000-יומי של כללא קשר  לאחוז ההתחסנות המוסדית  בהיקף 

 

כעת אנחנו מבינים  שווריאנט  דלתא ההודי  מדביק גם מחוסנים על כן גם כל הדיגומים לסוגיהם כוללים 

 גם מחוסנים צוות ודיירים. 

לאחרונה  נתקלנו  בתופעה של סירוב להידגם  בגלל החיסוניות הגבוהה במוסד   אולם  אנו מבקשים את 

דגם בהתאם  לפניות  שתגענה אליכן  מחברות הדיגום וחמל הדיגומים במגן אבות הירתמותכם  להי

 כל סירוב שהוא יש להפנות בכתב למוקד דיגומים.ואימהות. 

 

 .המשמעות הינה חזרה  לדיגום כנהוג במצב פנדמיה על מנת לנקוט משנה זהירות

 יערכו דיגומים מהסוגים הבאים: 

 וע כבעבר לכל הצוות ללא קשר לאחוז החיסוניות דיגומי סקר כל מוסד ידגם פעם בשב .1

בהתאם לתוכנית של מגן אבות המתייחסת לעליית התחלואה בקהילה באזורים  –דיגומי בטיחות  .2

 השונים בדיגום זה ידגמו צוות ודיירים כולל מחוסנים.

 דיגומי התפרצות במוסדות בהם נמצא אדם מאומת בהתאם להנחיות של רופא מחוז.  .3

 

ו מבקשים את היערכותכם והיענותכם לפניות ממוקד דיגומים והחברות לצורך יישום לסיכום אנ

הדיגומים שיתפרסו  לאורך כל השבוע  כולל בימי רביעי וחמישי ימים שידוע לנו שהם פחות  טובים עבור 

 , ובסופ"ש לפי הצורך. חלק מהמסגרות
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אנו מבקשים ליזום ולהקפיד על עטית מסכות במסגרת כל מוסד )מחוסנים ולא מחוסנים( ומומלץ גם 

 במרחבים הפתוחים גם למחוסנים.

 
 

 

 בברכה,                                                                                          

 

     
 

 ד"ר אירית לקסר עשהאל                                              
 ראש האגף לגריאטריה                                                  

 
 
 
 
 
 
 העתקים 

 פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות
 ראש חטיבת הרפואה, מנהל רפואה ורד עזרא,

 מר אופיר אביב, ראש המשל"ט
 פרופ' נמרוד מימון, מנהל מגן אבות ואמהות

 ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית מנהלת ,מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה 
 גב' סיגי אברבנאל, אחות ארצית אזרחים וותיקים ,מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה 
 גב' שלומית אילן, אחות ארצית אוכלוסייה עם מוגבלות, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה 
 ת תחום בתי גיל הזהב, משרד הבינוי והשיכוןגב' אורה דואק, מנהל 

 גב' מגל אוקנין, מנהלת תחום חירום ארצית משרד העלייה והקליטה 
 צוות הנהלת האגף לגריאטריה

 ישום סטנדרטים קורונה, אגף גריאטריה ענת מרגל,
 רכזת תחום בקרה ארצי גריאטריה קורונה לאה גאון,

 

 

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il

