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 לכבוד:
 מסגרות/מוסדות מגן אבות ואמהות

 
 

 שלום רב,
 
 

 השלמת חיסונים במגן אבות ואמהות והתאמה לתו הירוק העדכניעדכון הנדון: 
 30/09/2021 -מחליף את המסמך שהופץ ב

 
השלמה  לסבב  ואימהות יצאנו שהתקבלו  במגן ישראל  ובמגן אבות  החלטותבהמשך ל .1

ודיירים במסגרות מגן אבות  צוותבקרב   2מנה / 1מנה  /חיסוני בוסטר של  נוסף ע"י מד"א
 ואמהות.

אנשי  20-היעד הינו להגיע בראש וראשונה לכל דייר ולצוותים במסגרות שיש בהם יותר מ .2
ים מד"א יגיעו מתחסנ 20 -ממספר נמוך  עם מסגרות ב צוות/דיירים שצריכים להתחסן ,

לחסן בתנאי שיש לפחות דייר אחד לחיסון. ביתר המסגרות בהם רק עובדים אינם 
  מחוסנים, ייגשו העובדים להתחסן בקהילה.

 

ככל הניתן של  מדויקהמספר יש  לקבוע  את הבעת תיאום מועד הגעת מד"א למוסדך,  .3
  ללא  פחת  מיותר  כמות החיסונים הנדרשת

 
למען הצלחת הסבב, הבטחת המוגנות של נגיע לסבב נוסף  לכן חשוב להדגיש כי  לא  .4

 .יש לעמוד ביעדים הדיירים והעובדים ולשביעות רצון כל הנוגעים בדבר
 

 
לעובדים ולדיירים  תו ירוקאשר תקנה יע לך בקביעת דרישת החיסון להלן טבלת עזר שתסי .5

 במוסדך:
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 דגשים: .6
 

     שבועית אשר תאפשר כניסה ועבודה במוסד בלבד.  PCRירוק נדרש לבדיקת -עובד ללא תוא. 

 ירוק לצרכים אחרים.-השבועית אינה מקנה תו PCR -בדיקת ה     
 

             אנא הקפידו כי ביום הגעת הצוות המחסן של מד"א, כל העובדים והדיירים המתחסנים ב. 
 אחרת לא ניתן יהיה להבטיח עבודה לפי התו הירוק! יהיו נוכחים.     

 

      יענות לסבב החיסונים יהיה מושפע בעתיד גם משיעור הה תיכנון דיגומי הסקר עיתיים ג. 
 סקרי מגן אבות ואמהות.ל ומענה    
 

 ב ב ר כ ה,                    

         
 ד"ר אירית לקסר עשהאל           
 ראש האגף לגריאטריה ומנהלת מגן אבות ואמהות      

 :העתקים

 דרישת חיסון סטטוס

 6 -מעלה מעובד/דייר שחלה לפני ל
 חודשים ולא קיבל שום מנת חיסון

  בלבד, במנת חיסון אחתיתחסן 

 חודשים מתאריך ההחלמה,  3

 כדי להיות מוגן וזכאי לתו ירוק

 
 למען הסר כל ספק,

 מחלים-מחוסן או מחוסן-מחלים
)ללא חשיבות לסדר( אשר התחסן במנה 

 זכאי לתו הירוק –אחת לפחות 

וקיבל  עובד/דייר שמעולם לא חלה 
 חודשים 5 -מנה שניה לפני למעלה מ

 )מנת חיסון שלישית(  במנת בוסטריתחסן 

 כדי להיות מוגן וזכאי לתו ירוק
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 מגן ישראלראש פרופ' סלמן זרקא, 
 , ראש המשל"טיוסי אילוקמר 
 ט "ראש משל ס', לארז הראמר 

 חיסוניםראש מכלול מר מיכאל שטיינמץ , 
 , מכלול חיסונים זיוה ויצמןגב' 
 לוי, מד"א סיגלגב' 

ד"ר שגית ארבל אלון רופאה ראשית מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות אגף מערך שירותי 
 בריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 שירותי הסיעוד באגף לגריאטריהמנהלת גב' צפי  הילל דיאמנט, 
 סולומון, ממונה תקצוב וארגון , אגף גריאטריה  פרדימר 

 גב' לאה  גאון, ממונה תחום קורונה 
 גב' ענת מרגל, ממונה תחום קורונה  
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