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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד
 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

 .30.4-2.06להלן פירוט אודות מגמת מטופלי חדשים מאומתים בקורונה במוסדות, בין התאריכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום יומי:
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השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד
 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 דיגומים

 .16.4.20-2.6.20הדיגומים שבוצעו לפי תאריך, בין להלן תיאור מספר 

 

ל גריאטרייה "י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

 :02.06.2020לתאריך 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 116 120 יוקרה יבניאל

 99 110 צימרמן רעננה

 13 13 נוף חדרה 

 114 130 קריית שמואל חיפה בית גבריאל

 205 210 אור להורים ג'לג'וליה

 153 160 נאות מרגוע רמלה

 433 475 בית בכפר ביתן אהרון

 342 456 עמותת שקל ירושלים

 20 19 הוסטל בית תמר ירושלים

 439 450 עלה נגב מרחבים

 289 315 מגדלי זיסו פתח תקווה

 73 40 בית בלב בת ים

 71 113 השומרבית בלב תל 

 160 170 מרכז אלצהיימר רמת גן

 124 130 נאות אבי יפו
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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד
 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 316 350 בית בכפר גדרה

 204 224 מישור הגפן אופקים

 30 30 בית אבות שוודיה באר שבע

 3201 סה"כ דגימות בפועל

 
                               

 

 קוריםיב

בו , ניתן לבצע 21.4.20כי בהתאם להנחיות שפורסמו בנושא ביקורים, בתאריך להבהיר  חשוב

ההנחה שבמוסד יש יכולת לקיים את  , תחתכמובןזאת ו במוסד.זמנית ביקור של יותר מקשיש אחד 

 כללי הריחוק החברתי הנדרשים לביקורים הללו. 

 

 ההעליילאור אולם נוהל ביקורים שמרחיב את שעות הביקור ואת כמות המבקרים שלעת עתה, גובש 

 בתחלואה הוחלט להשעותו, עד להחלטה אחרת.

 דיגומים

בדיקות והמאמץ  3000-אבות במסגרת הסקר נמשך, היום נלקחו כנטילת דגימות מבתי המבצע 

 רוכז בירושלים ובבאר שבע.

 אנשי צוות חיוביים.  6גם בבית חולים הרצוג בירושלים, שם נמצאו מבצע דגימות מרוכז יש בנוסף 

 חזרו שליליות. במוסדות מגן אבות בית חולים הרצוג, כל הבדיקות למעט

 מוגןדיור 

 ןהדיור המוג תקופה האחרונה,ב עלה כי שיחה בשיחת זום עם מנהלים של דיור מוגן.  היוםהתקיימה 

תודות לשיתוף הפעולה של מנהלי המוסדות והדיירים במהלכים למניעת זאת  .מקורונההיה נקי 

 להצלחה במניעת הדבקה בבתים אילו. ביאו תחלואה שה

השיחה עלו שאלות בנוגע לנוהל הביקורים החדש, פרופ' מימון הבהיר שהנוהל טרם פורסם, במהלך 

וזאת לנוכח התחלואה  18רים מתחת לגיל להכניס לתחומי המוסד מבק הומלץ שעד שהנוהל יצא, לא

 המוגברת במוסדות החינוך.

 

 


