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 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

 :התפרצויות במספר מוסדות, להלן פירוטמספר 

  דייר מאומת בעקבות דיגום יזום של התכנית נמצא -ויז׳ניץמוסד. 
  נקבע  -מאומת  נמצא איש צוות סיעודי שביקר את אחותו בעידן הזהב -משען גונן ירושלים

 24.6ום להיום דיג
   נדגם באופן עצמאי לאחר שחש לא 23.6תאריך מאומת מ יאדמיניסטרטיבמנהל  -הדסים ,

 טוב
 עמלא יבוצדיגום  .מטפלת מאומתת נמצאה 23.6 בתאריך -בית בלב בת ים 
   הדיגום נמצאו בעקבות  .בעקבות מטפלת חיובית במחלקת תשושים בוצע דיגום מלא -אחוה

 . שני מטופלים חיוביים 
 

 דיגומים 

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

 06.202032.לתאריך 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 19 21 עין יעקב -קשר דיור כפרי 

 8 13 מושב חוסן -קשר דיור כפרי 

 27 29 מור -כפר ורדים  -מרכז כוכב הוסטל בית בחורש 

 -כפר ורדים  -מרכז כוכב הוסטל בית בחורש 
 חרצית

33 41 

 20 28 מעלות -מרכז כוכב הוסטל בית בחורש 

 10 11 קצרין -מרכז כוכב הוסטל בית בחורש 

 11 15 בית אבות יוקרה יבניאל

 56 58 כנרת דיור כפרי כפר קיש

 41 38 הבית במרחביה

 329 360 מושב זקנים מאוחד ירושלים

 284 380 דיור מוגן הוד ירושלים

 0 55 הוסטל בית שושן ירושלים

 15 25 בית אבות גבעת השלושה פתח תקווה

 57 55 בית חלומי רעננה

 181 195 בית אבות עירוני רמת גן

 2 4 רמז -אוהל שרה בני ברק 

 3 3 שלמה ויזניץ -אוהל שרה בני ברק 

 סיכום יומי:
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 106 140 בית בלב רעננה

 102 מערך דיור שקד כפר סבא

 22 איבחון דינאמי כפר סבא 133

 26 ליקוי שמיעה כפר סבא

 162 170 בית שלום תל אביב

 170 173 נווה שלווה פרדס חנה

 10 13 בראשית, בי"ח שער מנשה

 14 14 שדה חמד ראשל"צ

 112 140 מקבצי דיור בת ים

 10 גרט -עמית רמלה 

 13 משה רבנו -עמית רמלה  77

 52 נורדאו -עמית רמלה 

 38 50 הוסטל שקמים נס ציונה

 20 רוגוזין -אשדוד אקי"ם 

75 
 20 המפרש -אקי"ם אשדוד 

 20 ביאליק -אקי"ם אשדוד 

 20 חוחית -אקי"ם אשדוד 

 51 46 בית השחף אשקלון

 241 350 בית ליצ'ק צומת אחים ליד אחווה

 2293 סה"כ דגימות בפועל
 

 

 

 
 

 בתחלואהעליה 

היציאה להפחית את לנסות ו דיירים/מטופליםלרופ' מימון ממליץ בתחלואה, פ ההעלייור אל

 .הדבקהלסיכוי הי לצמצם את מהמוסדות וזאת כד

 


