כ"ד באלול ,התשפ"ב
 20ספטמבר 2022
סימוכין927224822 :
לכבוד תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהות":
מנהלים רפואיים
מנהלות סיעוד
מנהלות השירות לעבודה סוציאלית
מנהלים אדמיניסטרטיביים
שלום רב,
הנדון – מבצע חיסונים – מתן מנה תואמת אומיקרון (תרכיב ביוולנטי)

חיסוני הקורונה הוכיחו יעילותם בהגנה גבוהה מפני תחלואה קשה ,אשפוזים ותמותה.
על כן ,כחלק מהערכותינו לתחלואת החורף הצפויה ובמטרה לחזק את מוגנות אוכלוסיות מגן אבות ואמהות,
ביום שישי הקרוב ,ה ,23.9.22 -יחל מבצע חיסונים בתרכיבים תואמי אומיקרון.
תרכיב תואם אומיקרון (ביוולנטי) ,בשונה מחיסון הקורונה הרגיל ,מכיל  2סוגי מולקולות  RNAהמקודדות
לחלבון הספייק שמקורן משני זנים שונים של נגיף הקורונה:
 .1זן נגיף הקורונה המקורי ()ORIGINAL/WUHAN
 .2זן האומיקרון ()BA.4/BA.5

התנאים לקבלת מנת חיסון תואם אומיקרון הינם:
 .1כל מי שמעל גיל  12וקיבל  2מנות חיסון לפחות.
 .2כל מי שחוסן לפני  3חודשים לפחות ,במנה  2ומעלה.
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 .3כל מי שהחלים לפני  3חודשים לפחות
 .4כל מי שגם חוסן וגם החלים וחלפו לפחות  3חודשים מאז האחרון מבינהם.
התוויות נגד:
 .1אין לחסן חולים פעילים!
 .2אין לחסן את מי שעבורו זוהי מנה  1או 2
(ניתן להזמין חיסוני התרכיב הרגיל מסדרת הבסיס ,עבור דיירים הזקוקים למנה  1ו 2 -בלבד ,באמצעות הקובץ
המצורף ולשלוח ל)lea.gaon@moh.gov.il :
באחריות מנהל המוסד לדאוג ל :
.1
.2
.3
.4

אישורי אפוטרופוס ככל שזה נדרש ע"פ חוק ,באופן מיידי.
רשומות מסודרות של כל הדיירים והעובדים שהינם ברי חיסון
אספקת מידע אודות מס החיסונים הנדרשים למסגרתו ,בעת התיאום מול החברה המחסנת.
מינוי אנשי צוות מלווים לחברה המחסנת בעת ביצוע החיסון במסגרת על מנת לוודא כי מתחסנים רק ברי

החיסון
 .5נוכחות כלל הדיירים והעובדים שהינם ברי חיסון ,ביום ובשעה שתואם מול החברה המחסנת כדי להבטיח
היקף התחסנות מוסדי גבוה דיו לספק הגנה מירבית לדיירים ולעובדים.
לכל שאלה ניתן לפנות ללאה גאון  052-5506688או למוקד מגן אבות ואמהות *8007
ב ב ר כ ה,

דר' אירית לקסר

לאה גאון
ממונה ארצית
תחום ניטור ,מניעה ודאטה,
מגן אבות ואמהות  ,משרד הבריאות
האגף לגריאטריה

ראש אגף גריאטריה
מנהלת מגן אבות ואמהות
משרד הבריאות
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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
ד"ר אירית לקסר ,ראש האגף לגריאטריה ומנהלת מגן אבות ואמהות
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
סמדר שרבי ,מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה ,חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
מגר' הדס רותם  -מנהלת אגף הרוקחות
ראש משל"ט קורונה – נועם ויצנר
ראש מכלול בדיקות – עירם אמתי
ראש מכלול חיסונים – לילך שמיר
נועה חסדאי ,האגף לשעת חירום
ד"ר שגית ארבל אלון  ,רופאה ראשית ,משרד הרווחה
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
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
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גב' יולי גת ,יו"ר ארגון א.ב.א ,ארגון בתי אבות ודיור מוגן
איציק כהן ,מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
ד"ר גלית קאופמן ,מנכל"ית בית בלב
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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