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 2020אפריל  01
 ' ניסן תש"פז

 הנהלה - 17410532
 לכבוד

 יזמים ומנהלים של מסגרות 
 בית מאזן"

 
 

 שלום רב,
 
 

  בתקופת המאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה –בתים המאזנים הנחיות להנדון: 

החמרת וכניסת התקנות לשעת חירום לתוקף ו( COVID-19התפשטות נגיף הקורונה )עם הרחבת 

הנחיות משרד הבריאות לצורך הדברת ההתפרצות וצמצום ההדבקה, להלן הנחיות להתנהלות של 

שירותי בית מאזן למניעת אשפוז פסיכיאטרי, שנועדו לצמצם את הסיכון להדבקה של מטופלים או 

 אנשי צוות תוך שימור היכולת לתפעל את הבית המאזן ולספק את השירות לנזקקים לו. 

, ואשר פרסם משרד הבריאותמשלמניעת התפשטות נגיף הקורונה ההנחיות  פי-ליש לפעול ע

  באתר המשרד:מעת לעת  מתעדכנות 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_m

ed_guidelines.pdf 

 ההנחיות הינן זמניות ובתוקף עד להודעה אחרת מהח"מ או הנחיה רלוונטית אחרת מגורם מוסמך.

 הנחיות למטופלים בבית המאזן  .1

, או חזרה מחופשה, יש לתשאל כל מטופל, טרם הגעתו לבית המאזן, אם לצורך אינטייק .1.1

לקבל את המטופל לבית המאזן עד  איסורהאם הוא בבידוד, אם התשובה היא חיובית חל 

יציאתו מבידוד.  יש להנחות את המטופל ומשפחתו לשמור על כללי הבידוד בבית בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות. במקרים שקיים צורך רפואי יש להנחות את המטופל לפנות 

 ם פסיכיאטרי, עליו לדווח  מראש לבית החולים כי הוא נמצא בבידוד. למיון בבית חולי

מטופלים חדשים שאינם נדרשים להימצא בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות וכי קיים  .1.2

להם חום. היה ונמצא  דצורך רפואי לקבלם למסגרת,  יורשו להתקבל רק לאחר שיימד
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חום, המטופל לא יורשה להיכנס לבית המאזן וישוחרר לביתו. המטופל יהיה רשאי 

 שעות בהם לא היה חום. 48להתקבל לבית המאזן  רק לאחר 

יש לידע את המטופלים כי חל איסור חופשות או יציאה מהבית המאזן בכדי למנוע חשיפה  .1.3

 של המטופלים והמטפלים.

 בבית המאזן הנחיות למטפלים .2

איש צוות הנדרש לבידוד או כי נמצא שיש לו חום, לא יורשה להיכנס לבית המאזן עד  .2.1

 שעות מהופעת החום. 48השלמת תקופת הבידוד או  עד חלוף 

כל מטפל יידרש למדוד חום בתחילת המשמרת, היה ויש לו חום עליו לדווח לממונה שידאג  .2.2

 להחלפתו במשמרת.

דשים וכניסתם לבית, ובכללם מתמחים, סטודנטים, יש להקפיא קבלת עובדים ח .2.3

מתנדבים וכד'. יחד עם זאת, קבלת עובדים חדשים באופן חריג תותנה בצורך מקצועי 

קריטי בקבלתם, כאשר בתיקו האישי של העובד תתועד הסיבה להחרגה וכן הצהרת 

 .  העובד כי עומד בכל דרישות המשרד העדכניות לאותו מועד שאינו מחויב בבידוד

 הגבלת ביקורים של מבקרים  .3

. במקרה של צורך קליני, ניתן לאשר הגעת מבקרים לבית המאזןהאפשר מ יש להימנע ככל .3.1

כניסת מבקר אחד  הנמנה על בני משפחה מדרגה ראשונה בלבד, ובתנאי שאין כל 

אינדיקציה שהמבקר נדרש לבידוד )הגעה מחו"ל בשבועיים האחרונים או שבאו במגע עם 

השעות האחרונות. מנהל הבית המאזן רשאי  48ובי לנגיף( ובתנאי שאין לו חום ב חולה חי

להחמיר בדרישות על פי שיקול דעת קליני  )דוגמת הימצאות מטופל מבוגר/עם גורמי 

 סיכון, בבית המאזן(.

 הנחיות  לבית מאזן בעת חשיפה לחולה מאומת וכניסת המסגרת לבידוד .4

ולהתייחס לכל המטופלים ולכל ות של משרד הבריאות, יש לפעול על פי ההנחיות העדכני .4.1

  אנשי הצוות כנדרשים לבידוד.
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מטופלים אשר ניתן לשחררם ויכולים לשהות בבידוד בביתם, ישוחררו לביתם תוך הדרכת  .4.2

 בני משפחתם בהנחיות משרד הבריאות  

 תופסק קליטת מטופלים חדשים. .4.3

המסגרת מאפשרת זאת, יובהר להם עובדים שירצו להישאר בבידוד יחד עם המטופלים ו .4.4

שאין הם יכולים לעזוב את המקום עד תום תקופת הבידוד. עובדים בבידוד שמגיעים 

לעבודה מבתיהם יונחו להגיע ברכב הפרטי מביתם לבית המאזן וחזרה ללא עצירות בדרך. 

 יש לציין בפניהם שעליהם להקפיד על הנחיות הבידוד כאשר הם חוזרים לבתיהם.

 ניסת כל אדם אשר אינו נמנה על צוות הבית המאזן עד לסיום תקופת הבידוד.תיאסר כ .4.5

פעמיים ביום ייבדק חום ויבוצע תשאול לגבי תסמינים מכל המטופלים ומכל אנשי הצוות,  .4.6

לצורך כך ינוהל יומן ובכלל זה אנשי הצוות שבחרו להישאר בביתם ולא להגיע לעבודה. 

 .יומי

ימי בידוד ובהיעדר  14פעילות שגרה תתאפשר בתום סיום הבידוד של הבית וחזרה ל .4.7

 תסמינים אצל כל המבודדים,  או בהתאם להנחיות התקפות לאותו מועד.

 כללים נוספים להתנהלות בבית .5

שימוש משותף , ובכלל זה להימנע מיש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללית .5.1

 .בכלי אוכל

על אף זאת,  ידיים. לחיצותכל מגע גופני כולל ומ מטר( 2-)פחות מ יש להימנע ממגע קרוב .5.2

 יתועד הדבר בתיק המטופל ובתיק העובד. -במקרה של צורך קליני

 .יש לפעול על פי הנחיות המיגון המפורטות והמעודכנות שהופצו על ידי משרד הבריאות .5.3

 יווח ומיפוי אנשי צוות חולים או מבודדיםד .6

ביתי דיווח על כך למשרד הבריאות באמצעות יש לוודא כי כל עובד אשר נדרש לבידוד  .6.1

 *(. 5400, או בטלפון )טופס מקוון
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הפסיכיאטר המחוזי בכל את ו מנהל המערך האמבולטורייש לעדכן מיידית בטלפון את  .6.2

 . מטופלים או עובדים, עם פרטיו והפעולות שננקטומקרה של הדבקה או חשד הדבקה של 

חובה להעביר דיווח יומי כל בוקר בדבר אנשי צוות ומטופלים הנמצאים בבידוד )עקב  .6.3

 .והאם הדבר מחייב בידוד הבית המאזן כולו או פינוי כל דייריו  מחלה, חשד להדבקה(

 מקורות מידע נוספים .7

 נגיף קורונה החדש, משרד הבריאותלהלן קישור לאתר המשרד: 

 :הבריאות משרד של הייעודית גם באפליקציה שאלות על ישירים ומענה עדכונים קבל ניתן

http://apps.apple.com/il/app/coronapp/if1500189423  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp  

 

 יש להביא מידע זה כלל אנשי הצוות ולוודא הטמעתו. 

 

 

 ר כ ה , ב ב

 
 

 לוי –דר' טל ברגמן   
 ראש האגף לבריאות הנפש

 
 

 העתק:

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 ל"למנכ משנה, גרוטו איתמר פרופ'

 ורד עזרא, מנהלת חטיבת בתי החולים ר"ד
 הציבור בריאות שירותי ראש, סדצקי סיגל' פרופ

 הממשלתייםראש חטיבת בתי החולים , ד"ר ארז און
 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור 

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה מחשוב ובריאות דיגיטלית  
 ד"ר הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה קהילתית

 ליאור ברק, רו"ח, סגן מנהל האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן
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 גב' זהבה רומנו, מנהלת המחלקה לשירותים רפואיים
 די ססר, מנהל המערך הקליני באגף לבריאות הנפשד"ר או

 דני בודובסקי, מנהל המערך האמבולטורי באגף לבריאות הנפש
 ח"לשע האגף, רינגל רונית' גב

 מר אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר לתכנון ולבינוי
 מגיסטר אלי מרום, סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

 מחוזיים רופאים
 פסיכיאטריים מחוזיים

 תן אמסטר, ראש תחום רגולציה, האגף לבריאות הנפשמר יונ
 חירום לשעת האגף
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