י"ט אדר ב ,תשפ"ב
 22מרץ2022 ,
סימוכין417696422 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות"
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :מבצע "חיסון לכל דייר " השלמת חיסונים לדיירים במגן אבות ואימהות

כללי
 .1המציאות בימים אלו מצביעה על עליה בתחלואה בקהילה והדבר מקבל את ביטויו בעליה במקדם
ההדבקה .מספר המאומתים בקרב צוות ודיירים בעליה  ,מספר המוסדות בהתפרצות נמצא אף הוא
בעליה .
 .2לחיסונים נגד קוביד 19-מועילות מוכחת במניעת תחלואה קשה נוכחנו זאת לדעת בגל החמישי -
האומיקרון  .החיסון הרביעי שבוצע במסגרות מגן אבות סייע רבות במניעת תחלואה קשה וכעת אנחנו
מבקשים לצאת בסבב משלים .
מטרה
.3

הגברת החיסוניות במסגרות מגן אבות ואימהות ומניעת תחלואה קשה בקרב דיירים וצוות .

שיטה
 .4מבצע להשלמת חיסונים מנה  3ו 4 -בקרב דיירי כלל מסגרות מגן אבות ואימהות עד לרמת הדייר הבודד.
 .5אוכלוסיית יעד :
א .דיירים שחוסנו במנה  ,3וחלפו לפחות  4חודשים מקבלת המנה ,המעוניינים להתחסן
ב .דיירים שחוסנו במנה  2וחלפו לפחות  3חודשים מקבלת המנה  ,המעוניינים להתחסן
ג .דיירים שאינם מחוסנים כלל ומעוניינים להתחסן.
ד .אין מחסנים מחלימים שטם חלפו  3חודשים ממועד החלמתם
 .6על מנת לייעל את התהליך ולנתב המשאבים באופן שייתן מענה מלא לדרישה מצד אחד ,וימנע בזבוז
תרכיבי חיסון מצד שני ,אנו מבקשים כי כל מנהל מוסד ישלח אלינו את פרטי הדיירים לחיסון באמצעות
הטופס [מצ"ב]
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בטופס יש לפרט שמות ותעודות זהות של המיועדים להתחסן
א.

ב.
ג.

פרטי המוסד המבקש :שם המוסד ,קוד המוסד (כפי שרשום בפורטל הדיגומים) ,כתובת מלאה ,שם
איש קשר  +טלפון.
מוסדות משולבים נא לשייך את מיועד לחיסון לקוד מוסד רלוונטי
עובדים המעוניינים להתחסן יצורפו לרשומות באותו אופן.
חברות החיסון יבצעו תיאום והגעה פיזית לביצוע החיסון

 .7לו"ז :העברת נתונים עד יום חמישי  24/3/2022שעה 12:00

את הטפסים המלאים יש לשלוח לתיבת דוא"ל ייעודית בכתובת:
Hisonim.magenavot@moh.gov.il

בכל נושא שאלות ובקשות להבהרה ניתן לפנות למוקד מוסדות מגן אבות ואימהות *8007

בברכה,

פרדי סולומון
מינהלת ,מגן אבות ואמהות
העתקים:
פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל
פרופ' סלמאן זרקא ,פרויקטור מגן ישראל
ד"ר הגר מזרחי ,ראש חטיבת הרפואה
ד"ר אירית לקסר ,ראש האגף לגריאטריה
גב' שני שרביט ,סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש
מר חיים הופרט ,סמנכ"ל תקציבים
ד"ר רם שגיא ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מר נעם ויצנר ,ראש המשל"ט
מר עירם אמתי ,ראש מכלול בדיקות
גב' נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
פרופ' נמרוד מימון ,פרויקטור מגן אבות ואימהות
ד"ר שגית ארבל  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה והביטחון החברתי
גב' סיגי אברבנל ,אחות מתאמת ארצית ,אגף בכיר לאזרחים ותיקים ,משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
בלה בן גרשון ,מנהלת מחלקה (אוטיסטים וטראומה נפשית) ,בריאות הנפש
אירית יאסקי ,ממונה ארצי על יישום סטנדרטים באגף בריאות הנפש
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התנועה הקיבוצית אדיר רמות
מר רן אדלשטיין ,מנהל מערך לוגיסטית שעת חירום
מר דניאל דרעי ,עוזרת ראש המשל"ט
מר ערן זליגמן ,מנהל המכלול
פרופ' בשארה בשארת ,חטיבת הרפואה
גריאטריים מחוזיים
גב' לאה גאון ,ממונה תחום קורונה ארצי ,אגף גריאטריה
גב' ענת מרגל ,עוזרת ראש אגף גריאטריה  ,ישום סטנדרטים קורונה
מר יהודה צוראל ,כלכלן ,תקציבים
מר אביתר וייס ,כלכלן ,אגף תקציבים
מר מסגנאו יסני,כלכלן האגף לגריאטריה
מר נחי כץ מנכ"ל א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
גב' יולי גת ,יו"ר ארגון א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
עו"ד איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
מר יוסי קפלן ,ממונה קורונה ,איגוד בתי אבות
גב' טלי דהן ,מנהלת מוקד קול הבריאות
גב' איילת יוסף ,מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
גב' אורה דואק ,משרד השיכון
גב' מגל אוקנין ,משרד הקליטה
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