כ"ה/אייר/תשפ"ב
 26מאי2022 ,
סימוכין770751422 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות"
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,

הנדון :שינוי מדיניות דיגומים במוסדות מגן אבות
 .1לאור הירידה הנמשכת במדדי התחלואה באוכלוסייה הכללית ובמסגרות מגן אבות ואימהות  ,הסרת
ההגבלות במרחב הציבורי וההחלטות שהתקבלו ברמת מגן ישראל ,הוחלט על שינוי מדיניות
הדיגומים במסגרות מגן אבות ואמהות.
 .2המתווה החדש אשר יפורט להלן ,יכנס לתוקף החל מיום ראשון ה.29.5.22 -
 .3דיגומי סקר  PCRשבועיים לצוותים בלבד ימשיכו להתקיים ב:
א .מוסדות מב"ר ומחלקות מב"ר במוסדות משולבים.
ב .מסגרות תשושים (בתי אבות) – משולבים ולא משולבים.
ג 60 .מסגרות מוגדרות של מנהל מוגבלויות בהתאם להתוויית משרד הרווחה.
בשאר מסגרות מגן אבות ואימהות  -דיור מוגן ,מרכזי יום ,מנהל מוגבלויות (יתר המסגרות)  ,מקבצי
דיור ,מסגרות בריאות הנפש ובתים משפחתיים קיבוציים – יופסקו דיגומי הסקר ( )PCRהשבועיים .
נציין שמסגרות אשר אינן נכללות במדיניות הדיגום החדשה ועדיין מעוניינות להישאר במתווה דיגומי
סקר  PCRשבועיים יוכלו לעשות כן בהגשת בקשה למיילlea.gaon@moh.gov.il :
 .4כלל מסגרות מגן אבות ואימהות ימשיכו לבצע בדיקות אנטיגן לעובדים ולדיירים במקרים של חשד
לתחלואה ויתעדו תוצאות חיוביות בפורטל הדיגומים כפי שנעשה עד כה.
מצבי חשד הינם:
 חום מעל 38
 תסמינים רספירטוריים – נזלת ,שיעול  ,קוצר נשימה ,סטורציה מתחת ל 93%באוויר חדר או
שינוי בהשוואה לסטורציה בסיסית
 שלשולים  ,בחילות וכאבי בטן
 כל שינוי במצב הכללי בהשוואה למצב הבסיסי
 חשיפה למאומת
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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כל מצב רפואי אחר לפי שיקול דעת של הצוות המטפל
ערכות לבדיקת אנטיגן יסופקו באופן ישיר ע"י חמ"ל לוגיסטיקה בכפוף להזמנת המסגרת
המוסדית באמצעות קישור זה https://forms.gle/T2SNBusCV8uTyhnu8

 .5דיגומי התפרצויות יתבצעו בכל מסגרות מגן אבות ואמהות עם חשיפת מאומת/ים בין אם זוהו ב-
 PCRצוותי שבועי ובין אם זוהו בבדיקת אנטיגן.
מתווה דיגומי התפרצות יישמר כמפורט להלן:
* דיגום  PCRשל כל המסגרת (דיירים ועובדים) תוך  24שעות מעת זיהוי מאומת/ים
* לאחר מכן מדי  3-4ימים עד לקבלת  2תוצאות דיגומים נקיות ממאומתים.
 .6דיגומי בטיחות ע"פ בקשת המסגרת –
נאפשר לכל מוסד להזמין דיגום  PCRבטיחות (עובדים ודיירים ללא התפרצות) בכפוף לפניה יזומה
של המוסד.
פניות יתקבלו דרך מוקד מגן אבות ואימהות בטלפון *8007
 .7לפי החלטת הנהלת מגן ישראל בחינת מתווה דיגומים מתבצע כל הזמן וכך יימשך גם בחודש הקרוב.
 .8זמינים לכם תמיד בכל שאלה ,בטלפון *8007

לאה גאון
ממונה תחום גריאטריה קורונה ארצי
מגן אבות ואימהות
אגף גריאטריה ,משרד הבריאות
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