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 ' ניסן, תשפ"בד             
 2022, יוני 15                          

 794541922 סימוכין:          
 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 
 שלום רב, 

 

 BA5עלייה בהתפשטות וריאנט  -רענון הנחיות מגיפת נגיף הקורונה הנדון: 
 

ולשם שמירה על האוכלוסייה בסיכון אנו  BA5לאור העלייה בתחלואה והתפשטות הוריאנט 
 בנושאים הבאים: יערנותהומבקשים לחזור ולרענן הנחיות כדי לחדד את המודעות 

 :להלן העדכונים

 ביקורים .א

 מבקרים.המספר הגבלה על אין ביקורי משפחות ימשיכו כבשגרה,  .1

 מומלץ על קיום הביקור בשטחים הפתוחים של המחלקה, ולא בחדרים. .2

 מסיכה בכל מתחם אשר שוהה בו דייר ולא משנה הקרבה.יש לעטות  .3

 ידיים תיש להקפיד על שמירת מרחק והיגיינ .4

, באמצעות הצהרה בדיקת אנטיגןשלילית של  תוצאהיש להקפיד שהביקור יהיה רק לאחר  .5
 ביתית או אנטיגן מוסדי. על בדיקה כתובה 

במיוחד מכיוון שהערכות על המוסד להציע ערכת  בדיקת אנטיגן למבקרים,  :חשוב לציין
ע"י משרד הבריאות. )חל איסור לגביית  ללא עלות מוסדות מגן אבות ואימהות"ניתנות ל"

 תשלום על ערכות אילו(.

יתקיימו ביקורים בהתאם להנחית הרופא המחוזי או מי , במוסד בו קיימת תחלואה .6
 .מטעמו

 

 מוקדם של תחלואה מניעת הדבקה ואיתור .ב

 ת מסכה על האף והפה בכל מתחם סגור ששוהה בו דייר. יעטיצוות המוסד חייב ב .1
לכולם מתייחס בכל שטחי המוסד, )וגם מבקרים( מומלץ לעטות מסכה לצוות 

   .)מחוסנים/מחלימים/ אינם מחוסנים(

 ידיים תיש להקפיד על שמירת מרחק והיגיינ .2

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

בכל מסגרות משרד הבריאות ובחלק ממסגרות הרווחה בהם הדיירים בסיכון יתר, ימשיכו  .3

 .באופן שבועי לצוות PCRדיגומי סקר להתבצע 

יש לפי שיקול דעת ההנהלה ובחשד לתחלואה  " מהותימגן אבות וא"מסגרות שאר ב .4
 מוסדי. בערכות אנטיגן להשתמש

על המסגרות, להזמין דיגום התפרצות  ( pcrאותר מאומת )בבדיקת אנטיגן או במידה ו .5
 *.8007מיידי באמצעות מוקד מוסדות 

  ימים לצוות ודיירים.  3בכל  PCR דיגומי התפרצות המשך מעקב באמצעות 

מוסדי בדיקות אנטיגן בצע מומלץ ל ,)ע"פ צו(נדרשים לבידוד צוות ודיירים חשופים אינם  .6

  .PCRבימים בהם אין דיגומי 

 .סגרת(, יש להקפיד על בידוד מאומתיםאו בכל המ )בחלקהקיימת תחלואה  סגרת בהבמ .7
, מומלץ שהיערכות הצוות המטפל בהתאם להנחיות במסמך ע"פ ההנחיות בלינק שלהלן

 המצ"ב.

Fwd מצגת הדרכה 
pdf..478839922-...מודל ששת הממים- קורונה)במחלקות חשו 

 

 : כללי .ג

 הבאים:האפשריים בכל מקרה של חשד לתחלואה בתסמינים מוסדי יש לבדוק ע"י אנטיגן  .1
 שינוי במצב הרפואי בסיסי של הדייר 

  38 חום מעל
 , 93%-רמת סטורציה מתחת ל

 כאבי בטן, שלשולים, 
 תחלואה בדרכי נשימה עליונות כמו שיעול כאבי גרון נזלת וכדומה.

 בכל סוג של העברת דייר למסגרת "מגן אבות ואימהות" מהקהילה או מבית חולים כללי .2

 מוסדי.או אנטיגן  PCRיש לבצע בדיקת 
במידה והתשובה חיובית החולה יועבר למסגרת מתאימה בתיאום עם מוקד ההעברות של 

 "מגן אבות ואימהות". 

בכל מקרה של חשד לתחלואה בעקבות ניטור סימפטומים או חשיפה למאומת, חשוב לידע  .3
 . את הרופא המחוזי/נפתי וגריאטר מחוזי ולהתנהל בהתאם להחלטותיו או מי מטעמו

       

 .שיתוף הפעולה עמנואני מודה לכם על 
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 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 
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור

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

 הרפואיים הממשלתייםד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים 
 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  – קורונה ראש משל"ט

 עירם אמתי –מכלול בדיקות ראש 
 לילך שמיר –ראש מכלול חיסונים 

 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום
 , רופאה ראשית, משרד הרווחה  אלון ד"ר שגית ארבל

 פרופ' בשארה בשארת, חטיבת הרפואה 
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 דובר המשרד

 אלון, פקע"ר, צמ"מ חקירותמפקדת 
 גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטיתעו"ד מיטל 

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

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

 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
 ואימהותגב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות 

 גב' אורה דואק, משרד השיכון
 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
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