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 כ"ה בניסן, התש"פ
 2020אפריל  19

 206192020סימוכין: 

 )במענה נא ציינו מספרנו(
 

 מתן טיפוליים בריאותיים לילדים במעונות היום השיקומיים בזמן חירום )קורונה(

 משלימות הנחיות הקורונה, ועל פי לנושא הבריאות משרד להנחיות במעונות השיקומיים מתקיימת בהתאם הפעילות

 בקהילה.  מיוחדים םשירותי בנושא 01.04.2020 במשרד הרווחה מתאריך  וגבלויותמ מינהל של

 : הללו בתיקונים 9' מס ל"מנכ בחוזר שנקבע הפעילות מתווה פי על לפעול ימשיכו מעונות היום השיקומיים

 .מהתעריף 100% לקבל ימשיכו שיקומיים יום מעונות . 1

 משעה שלא יפחת בהיקף, הצורך פי על ןבכך, יינת מעוניינות פחותוהמש במידה המשפחה: בבית שירות סייעת . 2

 שבועי(. בחישוב וחצי ליום שעות שלוש )בממוצע ביום שעות חמש על יעלה ולא ביום אחת

 בממוצע בשבוע שעתיים של ומשפחותיהם בהיקף הפעוטות כל עם קשר על תשמור גננת הכיתה שירות גננת:  .3

 צוות את הגננת תדריך בנוסף,. הצורך פי הפעוט על או בצורת ביקור בבית יטלפונ יהיה הקשר. פעוט לכל

 .בנושא הנחיות למתן שירות בבית הסייעות

עמדת משרד הבריאות היא כי יש להמשיך מתן תמיכה והדרכה מקצועית של הצוותים במעון השיקומי: חינוך, 

-יה ותזונה(, סיעוד, מטפלים בטב"ם וצוות פסיכותקשורת, פיזיותרפ-מקצועות הבריאות )ריפוי בעיסוק , קלינאות 

 או ווטסאפ( וידאו/סקייפ/שונות  )זום בפלטפורמות להתבצע ויכולה מקוונת הפעלה על מבוססת סוציאלי. הפעילות

 שאין להם נגישות לטכנולוגיות כאלו.     , להורים טלפונית שיחה

  יה שנכתבו ע"י המחלקה להתפתחות הילד עבודת צוות המעונות השיקומיים תעשה על פי  תרשימי זרמ

 ושיקומו: 

בתקופת ההתמודדות עם  )הנחיה לעבודה במעונות השיקומיים 161947020סימוכין:  -1תרשים  מס' -

 נגיף הקורונה( 

)תרשים עבודת האחות בעידן קורונה( שנכתבו ע"י המחלקה  173077920סימוכין:  - 2תרשים מס' -

 להתפתחות הילד ושיקומו . 

    :174251120צוות המעון ידווח למחלקה להתפתחות הילד על הטיפולים המקוונים בטבלה סימוכין 

 )טבלת מעקב שירות מרחוק במהלך תקופת חירום( .

 

 

 ב ב ר כ ה ,                                            
 

 ד"ר הדר ירדני                                                  
 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו                          
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 הקורונה נגיף עם ההתמודדות בתקופת השיקומיים במעונות לעבודה הנחיה -1תרשים זרימה מס' 
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 1המשך תרשים זרימה מס' 
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 קורונה עידןב האחות עבודת - 2תרשים זרימה מס'
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 טבלת מעקב שירות מרחוק במהלך תקופת חירום

 

 

 ממוחשב()ניתן למילוי ידני או 

 שם הפעוט:__________________   שם המטפל/ת: __________________  מקצוע:___________

 שעה תאריך
  

 

אופן  משך מפגש
 ההתקשרות

 נושא מרכזי
 )מוקדי ההתערבות(

 פרוט ההנחיות/ ההדרכה
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