הנחיות למקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון בתקופת "המעבר המדורג" בעת
שגרת קורונה – הנחיה מס' 1
21.5.20
יובהר ,כי הנחיות אלו אינן מחליפות ,מוסיפות או גורעות מהוראות תקנות לשעת חירום ,צווים לפי
סעיף  20לפקודת בריאות העם ,והוראות המנהל של משרד הרווחה או הבריאות .
הנחיות אלו עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם להערכת המצב של משרד הבריאות וכן בהתאם
לעדכונים בתקנות ,צווים או הוראות המנהל .קובץ "בריאות הציבור ,כולל נוהל ביקורים במסגרות"
מצורף למייל זה .בקובץ מודגשים החלקים הרלוונטיים ,לשימושכם.
במידה ו קיימת סתירה בין הנחיות אלה לבין תקנות ,צווים ,הוראות מנהל או הנחיות פרטניות שניתנו
לאוכלוסייה ,נושא ,פעילות או לגופים ספציפיים – תגברנה ההנחיות הפרטניות שניתנו על ידי משרד
הבריאות וכן הוראות תקנות לשעת חירום ,צווים והוראות המנהל.
כללים להתנהגות וקווים מנחים –
מדינת ישראל יוצאת לשגרה בימים אלו וההנחיות שניתנו לכלל האוכלוסייה תקפות גם לתושבי
מקבצי הדיור – בה בעת יש לשים לב לעובדה שעצם מגורים בסביבה בקהילה המורכבת רובה ככולה
מתושבים הנמצאים בסיכון גבוה להיפגע מנגיף הקורונה מחייבת את כל הדיירים להישמע בקפדנות
רבה אחר כל ההוראות והצווים המתעדכנים מעת לעת על ידי משרד הבריאות .היות והסכנה
להידבקות עדיין קיימת  -נדרשת הידברות רציפה עם הדיירים ,על מנת לתאם תנועה בטוחה ומותאמת
לאופי המסגרת .חשוב להדגיש כי לא ניתן למנוע יציאה מתחומי מקבצי הדיור מאף אחד מהדיירים,
עם זאת מומלץ להעביר מסר ברור לדיירים כי הסכנה טרם חלפה וכי יש לנקוט בכללי הריחוק החברתי
והמיגון הנדרשים.
 .1יציאת דיירים מחוץ למסגרת :כל יציאה של דייר כרוכה בסיכון הדבקה אך על פי הוראות החוק
– לא ניתן למנוע זאת .באחריות מנהל מקבץ הדיור להתעדכן בהנחיות המיגון והריחוק של משרד
הבריאות ,להנחות את הדיירים לגבי השימוש הנכון באמצעים אלה ,לפי הנחיות משרד הבריאות,
בעת יציאה מהמוסד יש להצטייד מבעוד מועד באמצעי מיגון ,החובה לשימוש במסיכות המרחב
הציבורי ,השימוש הנכון בהן וההקפדה על דרישות הריחוק ,וזאת למניעת הסיכון להידבקות כעת
יציאה מהמסגרת.
 .2עבודת דיירים מחוץ למסגרת – הנחיות משרד הבריאות אינן מגבילות עבודה אך יש להקפיד על
הנחיות המיגון והריחוק ולהימנע מחשיפה לסיכונים בלתי מבוקרים.
 .3פעילויות בתחומי מקבץ הדיור – ניתן לקיים פעילויות קבוצתיות כגון חוגים ,במגבלות
המפורטות להלן :יש להתאים לגודל הפיזי של המתחם ,לשמור על ריחוק בין המשתתפים,
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להקפיד על מיגון אישי של המשתתפים והכל תוך פיקוח והתאמה להגדרות שפורסמו בנוגע
להתקהלות מותרת ומקומות אסורים לפעילות על ידי משרד הבריאות.
 .4ביקורי משפחות במקבצי הדיור – ניתן לאפשר ביקורים של אדם אחד או של משפחה אחת
כמפורט בסעיף 3א(ב ) 1לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) התש"ף .2020-ככל שקיים מרחב המאפשר ביקורים בתנאים נאותים מחוץ למבנה,
רצוי לקיים את הביקורים בחוץ  .יש לוודא כי המבקר עובר תשאול ,בדיקת חום ומילוי הצהרת
בריאות ולובש ציוד מגן ,בהתאם להנחיות ההתקהלות וההגנה אישית .על המשרד האחראי
להוציא הנחיות מפורטות בהתאם.
 .5הנחיות בידוד – בחזרה מאשפוז בבי"ח נדרש להמציא תוצאת בדיקה שלילית כתנאי לחזרה.
יש לוודא כי דיירים ,מלוויהם ומשפחות הדיירים מכירים הנחיה זו וידרשו מביה"ח לקבל את
תוצאות הבדיקה לפני החזרה למסגרת .נדגיש כי אין דרישה לבידוד באם קיימת תשובה שלילית
לבדיקה של דיירים החוזרים מאשפוז ,למעט במקרים של מגע הדוק ,כהגדרת מונח זה בצו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף.2020-
אין דרישה לבדיקת ו/או בידוד בחזרה למסגרת בכל הנסיבות האחרות ,שאינן אשפוז ,למעט
במקרה שקיימים תסמינים או שהדייר בא במגע הדוק עם חולה.
 .6יציאת מטפלים/ות זרים/ות לחופשה – לא ניתן למנוע יציאת מטפלים ועובדים זרים לחופשה.
יש לפעול לפי הנחיות משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,וכן על פי נהלי משרד
הבריאות ורשות האוכלוסין וההגירה שיצאו בעקבות הנחיות אלה .יש ליידע את הדיירים,
המשפחות והמטפלים בנהלים העדכניים.

 .7בדיקות למטפלי חוק סיעוד – לא נדרשות בעת הזאת ,הוקם פורום שתפקידו לדון בכל סוגיית
המטפלים בקהילה ,יש להתעדכן בהתאם.
 .8בדיקות – לוח זמנים שבועי יפורסם בתחילת כל שבוע על ידי מטה "מגן אבות ואימהות" .כאשר
נדרשת בדיקה על מנהל המסגרת לפנות למוקד מוסדות.
 .9הנחיות למיגון – כללי היגיינה ,עטיית מסיכה – יש לפעול עפ"י חוזרי משרד הבריאות באתר
משרד הבריאות.
 .10פרסומים – הוראות והנחיות – יפורסמו גם ע"י מטה "מגן אבות ואימהות" תוך התאמה למקבצי
הדיור.
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 .11מגבלות על העובדים במקבצי הדיור – באחריות מנהל להנחות את העובדים כי מחובתם להימנע
מלהגיע למתחם הדיור המוגן אם יש חשד למחלת הקורונה ,לרבות חום של  38מעלות ומעלה או
תסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה או קוצר נשימה) או אם היו במגע עם חולה קורונה
בשבועיים האחרונים ,וכמובן אם אובחנו כחולה בקורונה ולוודא זאת בכל יום בטרם כניסתם
למקום העבודה .במקרים אלה עליהם לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות.
 .12עבודה בקפסולות – אין חובה לעבודה בקפסולות .יש לנהל את סידורי העבודה תוך ניהול
הסיכונים ולשמור על צוותי עבודה קבועים ככל האפשר.
נושאים נוספים
 .13הסעות עובדים ודיירים – בהתאם להנחיות משרד
https://govextra.gov.il/media/18014/mmk-220286720.pdf

הבריאות,

כמפורט

 .14כניסת ספקים למתחם – יש לעבוד מול ספקים קבועים ,ככל האפשר ,תוך הקפדה על דרישות
המיגון וכן על עבודה באזורים מוגדרים בחיכוך נמוך ככל האפשר עם הדיירים .יש לבצע תשאול
כנדרש בתקנה  3לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"ף. 2020-
 .15מוקדי שירות – נפתח מוקד לאזרחים (* 5400שלוחה  )1ומוקד מוסדות (*.)8007

 .16מטפלי חוק סיעוד – מורשים להיכנס לכל חלקי מקבץ הדיור ,לטיפול בדיירים עצמאיים בהתאם
לחוקי ההעסקה עליהם מפקחות חברות הסיעוד .כניסה למתחם באחריות מנהלים לעניין
תשאול ,בדיקות חום והתמגנות.

 .17ביקורים פיזיים לבדיקת מוכנות לשגרת קורונה – נציגי הח"מ יבצעו ביקורים בכל מסגרת
בחודשים מאי ויוני .סיכום כל ביקור יועבר למנהל/ת המסגרת לטובת שימור ושיפור.
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