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 ' ניסן, תשפ"בד             
 2022אפריל,  5                          

 477904922 סימוכין:          

 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלי שירות הרוקחות             
 אדמיניסטרטיבייםמנהלים              

 
 שלום רב, 

 
 בהתאם לתיקונים לצו בריאות העם )הוראות שונות( -הנחיות מגיפת נגיף הקורונה  עדכוןהנדון: 

 

 בידודים: .1

 

( לצו קובע כי חובת בידוד תחול על אדם שהיה במגע הדוק עם חולה שהוא 1)ט2סעיף  .א
  בן ביתו.

)יג( לצו מחלימים/ מחוסנים חייבים בבידוד אם הם שוהים במקום 2כמו כן, לפי סעיף 
או חסר ישע שהוא חולה ונמצאים במגע הדוק ומתמשך  12הבידוד עם קטין מתחת גיל 

  nCovעימו. בעניין זה דייר שהוא מחלים וקיבל אישור החלמה על בסיס ממצא חיובי ל
 ימים ממועד זה, לא יהיה חייב בבידוד.  60-ולא חלפו יותר מ

הגדרה של "בית"  יכולה להיות מחלקה, קומה או חדר  ואימהות"מגן אבות "במסגרות  .ב
לפי החלטה  –בן בית שיש להתייחס אליו כ"חשוף"  התאם לאפיון ולמבנה המסגרת.ב

 של רופא מחוזי/נפתי או מטעמו.
 

 ביקורים: .2
 

הוסרה המגבלה של אורח אחד ביום  (1.4.22 )מתאריךלצו  27בהתאם לתיקון מס'  .א
תנאים לפי לכל דייר או שוהה קבוע במסגרות "מגן אבות ואמהות", כך שכל אורח 

 אלה: 

יבקר לאחר שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת  - מבקר מחוסן או מחלים .ב
 שעות שקדמו לכניסתו למקום 24אנטיגן מוסדית שביצע במהלך 

 הצהרה חתומה הכוללת את הפרטים הבאים:  או
 24ומספר תעודת הזהות שלו והצהרה כי ביצע בדיקת קורונה ביתית במהלך  שם, 

 ניסתו למקום ותוצאתה שלילית.שעות שקדמו לכ

על תוצאה שלילית בבדיקת נדרש להציג אישור  - או מחליםאינו מחוסן ש מבקר  .ג
 .ביקורושעות טרם ה 24אנטיגן מוסדית שביצע במהלך 

לטובת בדיקת מבקרים המוסדות  ניתן להשתמש בערכות האנטיגן שברשות .ד
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 ובחינת שיקול דעת מתן יש לבצע זאת באופן מצומצם ביותר, תוך  , אם כימחוסנים
 . המלאי הנדרש

ביקורים תחלואה מוגברת, בחלקו או בכל המוסד, יתקיימו במוסד בו קיימת  .ה
 הרופא המחוזי או מי מטעמו. בהתאם להנחית 

 אחריות על יישום ואכיפה חלה על הנהלת המוסד. .ו

 

 ) איתור מוקדם(: דיגומים .3

  .א
העמדה המקצועית של משרד הבריאות הינה כי על כל אנשי הצוות במוסד )כולל בעלי 
תפקידים הבאים באופן קבוע מספר פעמים בשבוע ומטפלים קבועים אשר מסייעים לאנשי 

והשני  PCRהצוות בטיפול בדייר( לבצע שני דיגומים בשבוע באופן קבוע: האחד בבדיקת 
סד ותבוצע בכניסה למוסד; הדיגומים יערכו ביוזמת בבדיקת אנטיגן שתסופק על ידי המו

 מגן אבות ואימהות ע"י חברה ייעודית ובתיאום מראש. 

בדיקות האנטיגן יבוצעו ע"י הנהלת המוסד ע"י ערכות שסופקו להם ודיווח על תוצאות  .ב
 חיוביות.

משרד הבריאות מיישם את המדיניות המפורטת בחוזר זה במוסדותיו, על כלל העובדים  .ג
ועסקים במסגרת המוסד ובתחומיו, בלי קשר לסוג העסקתם, כולל מתנדבים ועובדים המ

המועסקים באמצעות חברות כוח אדם, וממליץ על יישום המדיניות האמורה על ידי כלל 
 המעסיקים במוסדות "מגן אבות ואימהות". 

 יסופקו למוסדות על ידי משרד הבריאות.   הדיגום ערכות .ד

 התפרצויות מקומיות.מניעת ו מעת לעת לדיגומי בטיחות  יבוצע .ה

)ולא כפי שהיה בעבר  מהיום  ממועד ההחלמה 60ה יום דיגום מחלימים יבוצע החל מ .ו
 (. 90ה

 

 כללי: .4

יש להקפיד על עטית מסיכות על האף והפה לכולם ) מחוסנים /מחלימים/אינם מחוסנים(  .א
 לכולם.הסגורים וכן בשטחים פתוחים  בעת הביקור בכל רחבי המוסד

 יש להקפיד על שמירת מרחק והיגיינת ידיים  .ב

( צריך 93 -רמת סטורציה מתחת ל 38חשוב לציין כי בנוסף לתסמינים הידועים ) חום מעל  .ג
ון בריווילהתייחס לתסמינים נוספים כגון: כל שינוי במצב הבסיסי של הדייר, שינוי 

 החמצן בדם )סטורציה(.

יטור סימפטומים או חשיפה למאומת, חשוב בכל מקרה של חשד לתחלואה  בעקבות נ .ד
להתנהל בהתאם להחלטותיו או מי וגריאטר מחוזי וליידע את הרופא המחוזי/נפתי ו

 מטעמו.  

ידגם באופן מלא  מוסד שנמצא בו איש צוות/דייר מאומת –דיגומי מוסד בהתפרצות  .ה
שתיקטע שרשרת ימים. המוסד יחזור לדיגומי שיגרה לאחר  3-4)דיירים ועובדים( כל 

  . ההדבקה
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 התנהלות בתקופת החגים ללא שוני מהתנהלות בימי חו"ל.  .ו

 
 במסגרות "מגן אבות ואימהות"על העבודה המסורה אני מודה למנהלים וצוותי העובדים 

 .שמח לכולםאביבי חג פסח להם ולבני ביתם ומאחלת 

 
 

 בברכה                                                                  

 
      ד"ר אירית לקסר                                                            

 מנהלת מגן אבות ואימהות
 ראש אגף גריאטריה 

 חטיבת הרפואה
 

 העתקים: 
 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל  משרד הבריאות 

 פרופ' סלמאן זרקא, פרוייקטור מגן ישראל 
 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבורד"ר שרון אלרעי 

 ראש חטיבת הרפואה ר הגר מזרחי, ד"
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 ד"ר הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה בקהילה

 ענבל ירקוני, מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים 
 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 
 נועם ויצנר  –ראש המשל"ט 

 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 
 אלי בוקובזה –ראש מכלול חיסונים 

 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום
 אבות  ואימהות פרופ' נמרוד מימון,  פרוייקטור מגן

 , רופאה ראשית, משרד הרווחה  אלון ד"ר שגית ארבל
 פרופ' בשארה בשארת, חטיבת הרפואה 

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים

 דובר המשרד
 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית

 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
 ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית ד"

 ד"ר אבינועם פירוגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית "ר ד

 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות
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 צוות אגף גריאטריה
 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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