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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

 .חולי קורונה בדיור המוגן פאלאס בתל אביב 11ותרו א

במסגרת תוכנית הדיגומים של מגן אבות, ולאחר שזוהתה הדבקה של מטופל בוצע דיגום מלא של  

 .הדיירים, בדיור המוגן פאלאס בתל אביב

 .דיירים חיוביים 11לפיהן נמצאו  my heritage  הבוקר התקבלו תשובות ממעבדת

 .זוהה ומדובר במטפלת של אחד הדיירים מקור ההדבקה

 .לעת עתה כל הדיירים מרגישים בטוב ונכנסו לבידוד בבתיהם על מנת לקטוע את שרשרת ההדבקה

  .במקביל בוצעה התערבות של לשכת הבריאות המחוזית לתיחקור אפידמיולוגי

 .במסגרת תוכנית מגן אבות יבוצעו בדיקות נוספות בימים הקרובים

פרופ נמרוד מימון מנהל מבצע אבות ואמהות מבקש להדגיש שוב את חשיבות  -ית המגן מנהל תוכנ

 ההקפדה על הנחיות משרד הבריאות על מנת להגן על בני הגיל השלישי מפני הדבקה

 דיגומים

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

 7.204.-2.7.20לתאריך 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 203 245 בית אורי עפולה

 329 475 בי"ח הרצוג ירושלים

 75 109 אבוקת אור ירושלים

 42 40 משכנות ירושלים

 47 46 בית עודד כרמיאל

 289 320 כישורית קיבוץ הכישור

 247 260 בית בראט כרמיאל

 320 415 פאלאס דיור מוגן תל אביב

 147 158 נופי השרון נתניה

 48 53 בית דורות קיבוץ גן שמואל

 11 13 משכנות הזהב חדרה

 107 111 בני שמחה פתח תקווה

 100 100 משה"ד הרצליה

 סיכום יומי:
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 230 292 בית ארבל פתח תקווה

 0 70 ערוגות הבושם בני ברק

 133 120 ויזניץ בני ברק

 10 11 דירת אביב בת ים

 30 17 וייצמן -דירת אביב ראשל"צ 

 18 17 רבדים -ראשל"צ  דירת אביב

 235 286 הוסטל השופטים רמלה

 94 101 בית גיל הזהב עמיגור

 357 400 עלי ירושלים סיעודי ירושלים

 3072 סה"כ דגימות בפועל

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 128 150 נאות מרגוע רמלה

 91 75 בית ליצ'ק בית דגן

 20 משעול יערה -ירושלים שיח סוד 

39 
 11 יגאל אלון -שיח סוד ירושלים 

 10 פרופס -שיח סוד ירושלים 

 8 שיח סוד בית שמש

 16 16 הוסטל שיר חדש ירושלים

 474 525 בית רבקה פתח תקווה

 9 6 נוף המושבה פתח תקווה

 155 190 עטרת אבות בני ברק

 63 55 עטרת רימונים בני ברק

 207 251 בית הדקל פתח תקווה

 166 155 מרכז גריאטרי גלעד רמת גן )תל השומר(

 452 500 הדסים בני ברק

 1800 סה"כ דגימות בפועל

 

  

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 119 100 מעון סלאם כפר קרע

 6 6 בית אורנים גדרה

 4 4 בית ליצ'ק אחווה

 129 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 

 



 
 

 

4 

 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

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

 א"כ
בממשלה בנושא עובדים  ש אגף הגריאטריה שמחה לעדכן שהחלטת מחליטיםר אירית לקסר, רא"ד

אגף תקציבים, לשכה משפטית,  :חצי שני האחרונהכך בודה לכל העוסקים במר לקסר "ד. זרים אושרה
 יגי אגף גריאטריה יחד עם המועצה לכלכלה.צונ
 2000אושרו . "ים נוכל ליישם זאתם כדי לזרז את התהליכים כדי שבחודשים הקרובנשנס מותנייאנו "

 .לתשושים תי אבותבל 500-ו ,הבגריאטריעובדים זרים למערך האשפוז 
 פיקוד העורף

הבטיח הוא פיקוד העורף ביקר היום במשלט קורונה, הוצגו בפניו הצרכים של מנהלת מגן אבות ואלוף 
 ר עם תכנית מגן אבות. "לבדוק בחיוב את המשך שיתוף הפעולה של פקע

 
 


