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 תיאור מצב

 :א, להלן מהלך האירועים"של קורונה במדיקל פאלס תהתפרצות 

צוות מהמחלקה הסיעודית.  קרה חיובי בקרב איש, התגלה משבתבדיגום אקראי שבוצע בעקבות 

ותואם דיגום מלא של כל  , בידוד וניקויתחקורקובלים של לנוהל בוצעו התהליכים המבהתאם 

מאותה  סימפטומטיים מטופלים 2היממה אושפזו בהמשך י תכנית מגן אבות ואימהות. "המסגרת ע

 אחד מהם נפטר. לצערנומחלקה במרכז הרפואי סוראסקי. 

 5-אנשים צוות ו 5חולים חיוביים מתוכם,  10התברר כי במוסד יש הדיגום תשובות קבלת לאחר 

 הועברו, בתיאום עם המשפחות לאשפוז בבתי החולים.המטופלים מטופלים. 

 ד.ה במחלקה אחת בלבמדובר בתחלוא לעכשיו,נכון 

 

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"רפואיים כפי שנמסרו עמצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים 
 :06.202014.לתאריך 

 
 

                               

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 33 38 נווה בנימין קריית אתא

 35 50 בית כרמלה קריית טבעון

 18 19 נווה ראשונים קריית חיים

 330 425 בית אבות צהלון יפו

 190 200 ראשון -ראושוניםאחוזת 

 16 32 ניצולי נוף הגליל

 73 78 בית אייל כפר יונה

 40 41 שער מנשה

 15 10 ביחד הבית לאזרחים וותיקים קדימה

 390 350 משען ת"א

 208 381 כפר נחמן רעננה

 149 180 תל יצחק -אחוזת פולג 

 סיכום יומי:
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 38 75 עלי שיח ירושלים

 99 112 אוהל שרה בני ברק

 103 105 הרצליה משה"ד

 44 62 יקירי ת"א

 70 76 בית הורים ביחד בני ברק

 19 23 כפר עופרים רמת השרון )השלמה(

 6 7 דירת אור יהודה

 41 בית מיכל ראשל"צ
44 

 8 דירת צעירים ראשל"צ

 55 54 בית עמיחי הוד השרון

 0 46 נווה בנימין כפר סבא

 50 58 מערך דיור ניצן מודיעין

 204 200 נווה האירוס נס ציונהמעון 

 442 500 הדסים בני ברק

 50 50 מרחבים נגב 

 69 83 חולון -בית הורים רבקה

 2790 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 
 והקליטה ההעלייומשרד  השיכוןמשרד 

והקליטה  ההעליישרד במקבצי הדיור של מבכפר סבא מימון וחני שרודר ערכו היום סיור  פרופ'
הביקור עלו סוגיות של ציוד מיגון, במהלך בנוכחות נציגי המשרדים וחברת עמיגור.  ומשרד השיכון

שהקדיש את  ניצול שואה יאסטרופיזיקא 93בן  דייר סיור הם גם פגשובשמירה והיערכות לגל הבא. 
 אחד מספריו לתכנית מגן אבות ואימהות. 

 
 
 
 


