כ"א אייר ,תשפ"ב
 22מאי2022 ,
סימוכין763000322 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות"
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :השלמת חיסוני קורונה
 .1אנו מבקשים ליידע אתכם כי מבצע השלמת חיסוני קורונה נמשך
ומעודדים אתכם להמשיך ולחסן את הדיירים והעובדים במסגרותיכם למען מוגנותם מפני תחלואה
קשה ואשפוז.
 .2ברי החיסון הם:
לא מחלימים-
א .מי שלא חוסן כלל או קיבל מנה אחת בלבד וחלפו שלושה שבועות מקבלת המנה הראשונה
ב .מי שקיבל  2מנות בלבד וחלפו  3חודשים מאז קבלת המנה השניה
ג .מי שקיבל  3מנות בלבד וחלפו  4חודשים מאז קבלת המנה השלישית
מחלימים אשר חלפו  3חודשים מיום החלמתם -
א .מי שלא חוסן כלל או קיבל מנת חיסון אחת בלבד וחלפו  3שבועות מקבלת המנה הראשונה
ב .מי שקיבל  2מנות בלבד וחלפו  3חודשים מאז קבלת המנה השניה

מחלימים  3 +מנות חיסון כמוהם כמי שקיבלו  4מנות חיסון ונחשבים מוגנים
לכן ,לא נדרש להם חיסון רביעי.
 .3אופן החיסון:
א .למסגרות בהם  10ברי חיסון ומעלה (דיירים ועובדים) ,מגן אבות ואמהות יתאם הגעת חברה
מחסנת לשם חיסון מרוכז בכפוף להזמנה מהמסגרת.
הזמנה יש לשלוח באמצעות הקובץ המצורף לדוא"לHISONIM.MAGENAVOT@MOH.GOV.IL :
יש לפרט בקובץ פרטי המסגרת במלואם ,פרטי המתחסנים ומנת החיסון הנדרשת עבור כל
אחד מהם.
ב .אנו מעודדים מסגרות בהן הפוטנציאל החיסוני נמוך מ 10 -איש ,לחסן באמצעות קופות החולים.

 .4לכל שאלה ,מוקד מגן אבות ואמהות זמין לכם מדי יום בין השעות  08:00-16:00ובסופ"ש.....
בטלפון *8007
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בברכה,
לאה גאון
ממונה תחום קורונה ארצי
מגן אבות ואמהות
אגף גריאטריה

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
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
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
התנועה הקיבוצית אדיר רמות
מר רן אדלשטיין ,מנהל מערך לוגיסטית שעת חירום
מר דניאל דרעי ,עוזרת ראש המשל"טש
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 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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