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אני  ,ובסיוע יוסי קפלן היום סיימנו זום קצר עם מנהלי הדיורים המוגנים בהנחיית שלומי בר לב

 השתדלתי לתת מענה לשאלותיכם. 
יולי גת התנדבה לרכז את השאלות שלכם )שלחו אליה במייל( והתשובות שלי לכדי מסמך שיופץ 

 לכם על ידי שלומי בר לב. 
 להלן תקציר הנושאים שהועלו:

 
 קבלת תוצאות לבדיקות

מעבדת הבית של מגן אבות ואמהות, אלא שהם נערכו לכמות הוגדרה כ MY HERITAGEמעבדת 
 ובפועל קיבלו הרבה יותר ומערך התוצאות קרס. ביום של בדיקות מסוימת

 שבועיים הקרובים.-בשבוע ,המעבדה מתארגנת מחדש ויש תקווה שהדברים ישתפרו מאוד
 

 72 מעלבכל מקרה בעייתי פרטי של מוסד כזה או אחר שנעשו בדיקות ותשובות טרם הגיעו וחלפו 
 ונית או בהודעת וואטסאפ.טלפאלי  מבקש לטפל בנושא באופן אישי, יש לפנות אנישעות, 

 
 שינוי  אסטרטגיית ביצוע דגימות

שיכולים להוות מקור  ,מוצע לערוך דיגום שבועי לעובדים העוסקים בטיפול ישיר עם מטופלים
הדבקה. כל מנהל יגדיר את העובדים הרלוונטיים, כולל עובדים זרים, מטפלות מטב, עובדי משק 

ם לנהל את פיזור בכך יוכלו המנהלי ואחזקה, וכל עובד שהמנהל יראה בו פוטנציאל הדבקה.
 הבדיקות לעובדים.

 
 בדיקות לעובדים המשתחררים מבידוד

 .במסגרת הבדיקות השבועיות שיחלו בשבוע הבא ,להחלטת מנהל
 

 פרסומים של מטה מגן אבות ואימהות הרלבנטיים לדיור מוגן
 .לכלל מנהלי הדיור המוגןיופצו הפרסומים מועברים לממונה, שלומי בר לב, וממנו 

 
 הפעלת חדר כושר ובריכות בדיור מוגן

אני מבין כי בחלק  להיכנס ולהשתמש.דינם כמו בתי מלון וקיים איסור למנויים חיצוניים 
ניתן לאפשר שימוש של מנויים חיצוניים ועל כן הדבר מהווה נזק כלכלי משמעותי. מהדיורים, 

בתנאי שמדובר בהפרדה מלאה בין מועדי השימוש של הדיירים לבין מועדי השימוש למנויים 
 במתקנים.שימוש של הדיירים ההמכשירים לפני מלא של חיצוניים וביצוע חיטוי 

 
 בדיקת קורונה לדיירים החוזרים מאשפוז

טרום שעות  24על פי הנחיות משרד הבריאות, בתי החולים הונחו לבצע בדיקות לדיירי מוסדות 
 לשחרורם.

 
 דייר החוזר מאשפוז

מבי"ח מומלץ שהדייר ייכנס לבידוד למשך גם אם בוצע לדייר בדיקת קורונה שלילית טרום שחרור 
 יגן על עצמו ועל הסביבה. וגם  לחזרתו ובכך גם יחלים ימים ראשונים 4
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