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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

התגלה מקרה הדבקה בקורונה בקרב דייר, בעקבות זאת  ,בית אבות בפתח תקווה ,הדקלבבית 

בוצעה התערבות לפי במוסד חיוביים.  עובדים 2-מטופלים ו 2נמצאו עוד בדיגום מלא של המוסד 

  שבוצע. את תוצאות הדיגום המלא נקבלביממה הקרובה ו אבות נוהל מגן

דיגום בוצע דיירים חיוביים לקורונה.  5 ביאליקדיירים בבית אבות בן יהודה בקרית  5אובחנו  אתמול

 מלא טרם התקבלו כל התשובות. 

 

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"ים רפואיים כפי שנמסרו עמצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטרי

 7.720-6ים כלתארי

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 176 175 בית הורים ויצו תל אביב

 535 595 גבעת השלושה פתח תקווה

 77 75 בית רחל ליצ'ק אזור

 170 180 שבעת הכוכבים דיור מוגן הרצליה פיתוח

 144 140 והדרת פני זקן בני ברק

 10 25 קהילה יחודית כפר ברוך

 43 39 הוסטל דיור בעמק מגדל העמק

 83 100 רמת החייל 120עד 

 34 37 ם תל אביבמערך דיור אקי"

 293 610 בית אבות ספרדי חיפה

 68 76 בית בלב נשר

 148 160 אילנית פרדס חנה

 246 430 בית רבקה פתח תקווה

 51 55 עולי הגרדום -מערך דיור התנועה הקיבוצית הרצליה 

 88 90 בן גוריון -התנועה הקיבוצית הרצליה מערך דיור 

 66 86 כסא מלכות ערוגות הבושם בני ברק

 79 90 מושב זקנים אלנבי תל אביב

 14 14 ראשל"צ 120עד 

 39 42 הוסטל בראשית בית אקשטיין קריית עקרון

 סיכום יומי:
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 372 352 נופי ירושלים

 41 55 רוגלית בית שושן ירושלים

 4 7 עלי שיח קורונה ירושלים

 13 יעקב אלעזר -עלי שיח ירושלים 

 13 ארגוב -עלי שיח ירושלים  49

 14 השופט -עלי שיח ירושלים 

 7 44 צוהר לטוהר אשדוד

 425 500 עלה נגב מרחבים

 3262 סה"כ דגימות בפועל

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 196 170 בית שלום תל אביב

 298 336 מרכז גריאטרי גיל עוז פתח תקווה

 114 145 נאות מרגוע רמלה

 252 300 גן דוד רחובות

 35 45 ט כפר ורדים שפרעם"אלו

 308 320 בן יהודה קריית ביאליק

 203 150 מול כרמל שער העמקים

 313 330 מרכז אלצהיימר רמת גן

 219 181 עלה בני ברק 

 142 184 אילנית פרדס חנה

 153 166 סיעודי משכנות הזהב חדרהבית חולים 

 115 133 דיור הביל"ויים רמת גן

   36 מרכז לבוגרים עזר מציון מושב נחלים

 224 230 בית ארבל פתח תקווה

 184 200 בי"ח הרצוג ירושלים

 11   מגדלי הים התיכון ירושלים

 61 71 נופי גילה ירושלים

 92 93 נווה שלם ירושלים

 314 360 נווה הורים ירושלים

 243 286 נווה שבא לוד

 53 74 אלו"ט לאה רבין חולון

 11 15 שדה חמד ראשל"צ

 134 140 )מגדלי הים התיכון( בת ים 2בית אור 

 52 43 יד בנימין

 188 232 בית גבריאל קריית גת

 170 186 דורות בנגב באר שבע

 160 200 נווה אורנים גדרה

 8  8 הוסטל נחלים אשדוד
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 4253 סה"כ דגימות בפועל

 

 של מטפליםדיגומים 

א יעברו "הימים הקרובים צוותי מד 10מהלך ב .הצוות המטפלהחלה תכנית הדיגומים של היום 

א לתכנית מגן "שהושג בין מד הפעולהיתוף ש מגן אבות. במוסדותוידגמו את כלל הצוותים המטפלים 

הושג שיתוף פועלה עם נוסף ב אבות ישדרג את היכולת שלנו להגן על הדיירים והמטופלים במוסדות.

את  המעבדה תעלהשכל כ שהופכת להיות מעבדת הבית של הפרויקט. My Heritageמעבדת 

מוקדים  יכולת הביצוע של פיענוח בדיקות המעבדה כך אנו מצפים שתעלה את היכולות שלנו לזהות

   רת ההדבקה.ולגדוע את שרש להתפרצותפוטנציאלים 

 

 

 

 
 

 


