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 ' ניסן, תשפ"בד             
 2022אפריל,  5                          

 604449222 סימוכין:          
 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 
 שלום רב, 

 
 חובת עטיית מסיכה -הנחיות מגיפת נגיף הקורונה  עדכוןהנדון: 

 

 –חובת עטיית מסיכה  .1
נדגיש ונציין כי  ע"פ הנחיית מנכ"ל משרד  לאור החלטת ממשלה על אי חובת עטיית מסכות בחללים סגורים, 

 .יש להמשיך לעטות מסכות, מהות כבעלי פוטנציאל הדבקה גבוהיבכל מסגרות מגן אבות ואהבריאות, 
להקפיד על עטית מסיכות על האף והפה לכולם )מחוסנים /מחלימים/אינם מחוסנים( למבקרים ואנשי  אבקש

 צוות בכל רחבי המוסד הסגורים וכן בשטחים פתוחים לכולם.

 

 ביקורים: .2
 , להזכירכם מבקרים חייבים בהצגת בדיקת אנטיגן שלילית.3/4/2022ו מיום אין שינוי בהנחיות מכתבינ

 

  ) איתור מוקדם(: דיגומים .3
 להזכירכם: 3/4/2022אין שינוי בהנחיות מכתבינו מיום 

 צוותי אחת לשבוע  PCR. דיגום א
 דיגום אנטיגן צוותי אחת לשבועב. 
 דיגום אנטיגן לדיירים במקרה של חשד לתחלואה או לאחר יציאה מהמוסד ג. 

 ( במקרה של חשיפת מאומתPCRדיגום התפרצות ) .ד

 .יד על שמירת מרחק והיגיינת ידייםיש להקפ להזכירכם

 מודה לכם על שיתוף הפעולה כתמיד.

 
 בברכה                                                                  

 
      ד"ר אירית לקסר                                                                         

 מנהלת מגן אבות ואימהות
 ראש אגף גריאטריה 
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 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 
 דר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםסמ

   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  ואימהותפרופ' 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 
 אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית  ד"ר

 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
 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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