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 לכבוד

 הרופאים המחוזיים

 שלום רב,

 
 יעוץ ולווי תזונתי למלונות חולי קורונההנדון: 

 
 רקע:

כשנמצאים בבידוד, יש להקפיד . ניתומערכת החיסהלשמירה על בריאות תקינה וחיזוק  חיוניתתזונה בריאה 

. במקום , תלויים בהזנה שהם מקבליםמתארחים במלוןחולי קורונה, ה על אכילה בריאה למניעת תחלואה.

 להנחיות התזונתיות עבורם. םמזון המגיע אליהם מותאהתפריט והעל כן, יש לנקוט משנה זהירות ולוודא ש

 נוהל בתזונה למלונות מבודדי קורונה. בור, נבנה על ידי אגף התזונה בשרותי בריאות הצי

הנוהל כולל תפריט שבועי, ארוחות ביניים, הגדרת המזונות שניתן למכור באמצעות מכונות לממכר מזון ואף 

 .השמירה על בריאות החולים המלונותכל זאת לטובת  ,הבאת מזון מן החוץ גבי מגבלותנוהל ל

נוהל והטמעתו בצורה הטובה והיעילה ביותר. מטבע הדברים, אנו עובדים יחד עם פיקוד העורף להתאמת ה

 נדרש מעקב וייעוץ אחר יישום נוהל ההזנה. 

 בנושאים הבאים: בריאות הציבור חיוניות בכדי לבצע מהלך חשוב זה תזונאיות

פיקוד העורף, השתתפות בביקורות במחוז ובחינת יישום נוהל  לבקשת: יעוץ והכוונה ליישום הנוהל .1

, יחד עם הבנת האתגרים המשתנים ממלון למשנהו ומציאת פתרונות מותאמים ובריאיםההזנה, 

 חשוב לציין שאין מגע כלל עם החולים וכל המבקרים ממוגנים כולל הדיאטנים.

הנחיה והמלצות להכנת מזון, לגוון התפריט והתאמתו לאוכלוסיות  :עבודה מול מפעלי ההסעדה .2

 תיות ועוד. שונות/ קבוצות מוצא שונות, רמות ד

כך שחולים הדורשים התייחסות תזונתית ידעו על זכותם לקבל טיפול  :קשר הם נציגי הקופות .3

 תזונתי בקופה.

 בריאות הציבור מול מלונות קורונה: תזונאיתאופן עבודת 
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קשר עם מחלקת בריאות הסביבה במחוז לעדכון לגבי המלונות והאכסניות הפעילים בכל עת,  .1

 .העברת נוהל תזונה ומעקב טלפוני

הוראות המיגון הנדרשות אחר באופן מלא  ביצוע מעת לעת. תוך לבקרות פיקוד העורף  הצטרפות  .2

, מתבצע באופן ף במלונותורכגון מסיכה, שטיפת ידיים וכפפות. יש לציין שהביקור, בחמ"ל פיקוד הע

 עימם או קרבה מסכנת אליהם. מגעקורונה, ואין כל חולי הנפרד לגמרי מ

הדיאטנית תעבוד לפי נוהל שנקבע לכך, תבחן את האתגרים, תייעץ לפתרונות ואף תבצע מעקב  .3

 טלפוני ליישומם.

 

 בריאות הציבור בעבודה חשובה זו. תזונאיותנודה לאישורכם לתרומת 

 בברכה,

 

 ית אנדוולט פרופ' רונ

 מנהלת אגף התזונה בשרותי בריאות הציבור 
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 המחוזית  תזונאיתמצ"ב מפת המלונות ושיוך לכל מחוז מבחינת ה

 .להלן מפת המלונות. יש לציין שמפה זו משתנה בהתאם למצב

חולים נמצאים במלונות ברחבי הארץ. כמות החולים במלונות משתנה בין עשרות למאות  2000כעת כ 

 ן. נפתחות גם אכסניות למגזרים שונים. בכל מלו

 דיאטנית בריאות הציבור  מלונות בפועל מחוז

, לביא, מגדל,  כינר צפון

 קרלנטון

 שני ברזילאי

דן פנורמה, ניר  חיפה

עציון, גיסר 

 אלזרקה

 גוהאייר  אגבארייה

 עינת אופיר דן פנורמה תל אביב

פרימה פארק,  ירושלים

פרימה פאלס, 

ת, גולד, עץ הזי

מלון יערים, 

 הרברט סמואל

 טל דגן

 כרמית ספרא הרלינגטון אשקלון

לקראת  –דניאל  באר שבע 

 פתיחה

 יעל ענבר 
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