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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

הוצאה למילונית, יתר העובדת חיובית לקורונה.  השען חולון אותרה עובדת זרדיגום יזום במבעקבות 

 אנשי הבית שליליים לקורונה. 

 במוסדות של מגן אבות שחלקם זוהו האחרונים היו מספר יחסית גדול של אירועים קטניםבימים 

אילו מבטאים את העלייה בתחלואה במדינת ירועים אמוקדם וחלקם דורשים המשך מעקב ודיגום. 

אירועי התפרצות חוזרים  -מסמנים את הכיוון אליו אנו הולכים בחודשים הקרוביםולמעשה ישראל. 

יש חשיבות להמשך ביצוע הדיגומים, לאתר מוקדם את המקרים ולמנוע את ולכן בבתי האבות. 

 המשך ההתפשטות של המחלה. 

 

 דיגומים

טרייה ל גריא"י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע
 :06.202061.לתאריך 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 46 42 נוף כינרת טבריה

 210 240 בית אבות סוכת שלום צפת

 92 112 גליל נצרתבית חולים 

 54 60 מרכז יום תירוש נוף הגליל, נצרת עילית

 55 80 מרכז סב סנטר נוף הגליל, נצרת עילית

 611 610 בית אבות ספרדי חיפה

 345 490 בית אבות נווה שמחה ירושלים

 18 27 שדה חמד ראשל"צ

 17 20 בית אופק חולון

 11 11 מט"ב חולון

 65 61 אלו"ט לאה רבין חולון

 1 1 צהלון יפו

 41 דיור מוגן ברוך קארו תל אביב

 40 דיור מוגן אפלטון תל אביב 80

 36 דיור מוגן שבטי ישראל תל אביב

 149 105 בוטקובסקי -אקי"ם חדרה 

 סיכום יומי:
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 63 105 יצחק רבין -אקי"ם חדרה 

 27 37 יקותיאל -הוסטל יקותיאל כפר סבא 

 17 15 מיכה -הוסטל יקותיאל כפר סבא 

 261 227 נטוע חדרה

 16 15 הדסים בני ברק

 716 658 פאלאס רעננה

 2854 סה"כ דגימות בפועל

 

                               

 
 

 

 
 גןמויור ד

 התקיימה שיחה של פרופ' מימון יחד עם מנהלי דיור מוגן.היום 
 השר יואב קיש סגן

 ל מגן אבות סגן השר יואב קיש. "ביקר בחמהיום 
 

 
 
 


