סיכום יומי למוסדות19.05.20 :

סיכום יומי:
דיגומים
להלן פירוט אודות מספר הדיגומים שבוצעו במוסדות מגן אבות בין התאריכים .16.4-17.5

סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע"י חמ"ל גריאטרייה לתאריך
:18.05.2020

שם המוסד

כמות דגימות

נוף טבריה
יוקרה יבניאל

66
2

דגימות
בפועל
50
2
2
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פנורמה נהריה
יובלים קיבוץ עין המפרץ
בית עדנה קריית טבעון
גלים קריית אתא
נחלים נווה רם ,רכסים
בית פנינה קריית חיים
נאות התיכון תל אביב
דיור מוגן אחוזת בית הכרם ירושלים
סדנת שילוב בת עין אלון שבות
מגשימים חלום לוד
מגשימים חלום נס ציונה
גני אורה ירושלים
שומרי החומות ירושלים
סגל הוראה בי"ס גליל ת"א
בית משרד הרצליה פיתוח
גשר חולון (השלמה)
ערוגות הבושם בני ברק (השלמה)
עמל בשרון רעננה
בראשית ,בי"ח שער מנשה
תפארת בנים עין הים נווה יצחק נתניה
בית הדר קיבוץ עין החורש
נוף חדרה
משען פיכמן ת"א
סה"כ דגימות בפועל

70
75
52
118
63
29
300
120
120
38
67
90
100
49
205
14
15
35
132
111
50
31
500

52
74
49
112
60
17
143
78
76
30
64
89
93
164
0
8
31
124
91
44
23
432
1906

צוות חץ
היום נשלח מכתב למוסדות כי החל מתאריך  26.4.20תופסק פעילות צוות חץ .באחריות המוסדות
להתארגן בהתאם.
חברה אזרחית
פרופ' מימון נפגש עם נציגי ארגון ושמרת הוחלט על המשך שיתוף פעולה :תחקור חודשיים אחרונים,
הכנת המערכת לחורף הבא ,ביצוע הדרכה והטמעה במוסדות.
חזרה לשגרה
נכתבו הנחיות בנוגע לחזרה לשגרה של הדיור המוגן ומקבצי הדיור של משרד העליה והקליטה
ומשרד השיכון ,להלן דבר מנהל הפרויקט המופיע גם בהנחיות:
" מדינת ישראל כולה יוצאת לשגרה בימים אלו וההנחיות שניתנו לכלל האוכלוסייה תקפות גם
לתושבי הדיור המוגן.
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מאז כניסתי לתפקידי כפרוייקטור של מבצע מגן אבות ואימהות למדתי רבות על הדיור המוגן במדינת
ישראל .צורת מגורים נפלאה זאת מורכבת ממספר רב של קהילות חיות ובועטות שמורכבות
מאזרחים וותיקים שהקימו את מדינת ישראל ,אך שמעצם גילם נמצאים בסיכון גבוה יותר להיפגע
מנגיף הקורונה .עובדה זאת מחייבת את כלל הדיירים לקחת אחריות אישית ,לנהל שיח פנימי יוצר
אמון ,ולהישמע בקפדנות רבה אחר כל ההוראות והצווים המתעדכנים מעת לעת על ידי משרד
הבריאות.
היות והסכנה להידבקות עדיין קיימת  -נדרשת הידברות רציפה בין הנהלות הבתים לדיירים ,על מנת
לתאם תנועה בטוחה ומותאמת לאופי המסגרת.
לכן ממליץ להעביר מסר ברור לדיירים כי הסכנה טרם חלפה וכי יש לנקוט בכל כללי הריחוק החברתי
והמיגון הנדרשים .עם זאת חשוב לי גם להדגיש שדיירי הדיור המוגן כמוהם ככלל אזרחי ישראל וכי
לא ניתן למנוע או להגביל כניסה ויציאה מתחומי הדיור המוגן מאף אחד מהדיירים.
במהלך השבועות והחודשים הקרובים נמשיך ללוות את מהלך המגיפה במדינת ישראל תוך מתן
תשומת ל ב מיוחדת לזקני השבט שלנו ,ובתקווה גדולה לבשורות על המשך בלימת ההתפשטות נגיף
הקורונה.
ברגשי כבוד והוקרה
פרופסור נמרוד מימון"
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