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 תפוצת הנהלות מוסדות סיעודיים : לכבוד
 

 רב, שלום
 
 

 הדרכה להתנהלות למניעת זיהומים בשגרת קורונה -הנחיות  ריענוןהנדון: 
 
במשך מספר ימים בנוגע להתנהלות המוסדות  למניעת בזום תחילת החודש העברנו הדרכות ב

 .COVID -19הקורונה זיהומים במהלך 
של משרד  היחידה הארצית למניעת זיהומים , אחותמסראוהההדרכה מועברת ע"י גב' סמירה 

 הבריאות.
 
 , מצ"ב :המטפלים ריענון ההנחיות לצוותיםלשם ולשימושכם נוכחותכם, ל
 
 שגרת מניעת זיהומים:הדרכה להתנהלות בלינק להקלטת ה .1

 AP4-https://youtu.be/8mIoAQt  

 (הלינק יפורסם גם באתר האינטרנט של "מגן אבות ואימהות")            

  המצגת שהוצגה בהדרכה  .2

 
מודה על שיתוף הפעולה, והתנהלותכם בהתאם להנחיות אילו לשמירה על בריאות המטפלים 

 והמטופלים.
 
 
 

 בברכה                                   

    

 ד"ר אירית לקסר 
 לגריאטריהראש האגף  
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  העתקים:
 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל  משרד הבריאות 

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

 ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה 
 נועם ויצנר  –ראש משל"ט קורונה 

 ד"ר שגית ארבל אלון , רופאה ראשית, משרד הרווחה 
 רופאים מחוזיים ונפתיים

 גריאטריים מחוזיים
 דובר המשרד

 פרופ' יהודה כרמלי, ראש היחידה הארצית למניעת זיהומים
 היחידה הארצית למניעת זיהומים סמירה מסראוה, אחות

 מפקדת אלון, פקע"ר, צמ"מ חקירות
 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית

 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
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 יציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראלא
 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות

 צוות אגף גריאטריה
 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות

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