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 כ"א

 מגמת הירידה של אנשי צוות במר"גים שבבידוד ממשיכה.

  

 196 הושמו במוסדות. לסיעוד סטודנטים 
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 פקע"ר

  12.05.20פעילות הבקרה בכניסה למוסדות הוארכה עד לתאריך. 

 .ייתר הפעולות: חיטוי והדרכה, ממשיכות כרגיל עד להודעה חדשה 

 

 חזרה של חולי קורונה שהחלימו למוסד

  ואישור של רופא מחוזיקבלה חזרה של דיירים מחלימים למוסד חייבת בידוע . 
  קוד של תשוש מהרווחה יחזרו  בקוד סיעודי אוממוסד  שהגיעוחולי קורונה שהחלימו

ה במקרים נו הועברו בעת מחלתם. לא  תתאפשר החזרלאחר ההחלמה לאותו מוסד ממ

קיצוניים באישור ראש האגף לגריאטריה. בכל מקרה, לאחר חזרתם, יוכלו לעבור מוסד 

 בנוהל הרגיל.

 ביקורים במוסדות

 עבור מטופלים ים ובמיוחד יש לאפשר זאת יש לאפשר מגע בעת הביקורים של דיירים/מטופל

  .שאינם שומעים/רואים/מזהים את בני משפחתם

  בהם יש תחלואה בנגיף. במוסדות המתגוררים יש לאפשר לבקר קשישים בריאים, הנמצאים 

 מעבדות

  הסתיימה עבודת אפיון של התהליך שעובר על מבחנה מרגע הבדיקה עד לתשובה. התגלו

מצבי חוסר היעילות בבחירת במעבדה, אופן הכנסת הדגימות למעבדה, העברת 

ריה ומוסדות. הוחלט על התשובות לכספות של משרד הבריאות ומשם שדור לחמל גריאט

 :התהליך הבא

אטריה: נס ציונה, הדסה, צהל ובהמשך הגדרת ״מעבדות אם״ למוסדות הגרי  .1

ליום שישמשו מעבדות הסיקור. בנוסף  2500-3000אונ׳ ת״א בכמות של כ

ם ורבין שיאפשרו עוד "ארבע מעבדות ממרכזי העל: איכילוב, שיבא, רמב

בדיקות ליום, בעיקר מתפרצות. המעבדות יונחו לעבודה ב״קיט מלא״  1,000כ

 .שעות 24של  SLA של הבדיקות ממוסד וב

 א"שידור התשובה למשרד הבריאות ואיתור המוסד ממערכות מד .2
 ל גריאטריה, רופא מחוזי ומוסד"עברה מסודרת של התשובה לחמ  .3

למען הסר ספק זכותו של מנהל מוסד לקבל כל התשובות לרבות אלו של  .4

 .עובדיו

  :29.04.20להלן דיגום לתאריך 
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