מגן אבות ואימהות :סטטוס מטה מספר – 9
סיכומי דיונים והחלטות28.04.20 :
מנהלים יקרים,
ביום המכובד הזה ,חשוב לנו להביע את הערכתינו לעבודת הקודש שאתם עושים
למען ותיקי מדינת ישראל.
אנו מודים ומברכים אתכם על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך.
ומתפללים לימים שלווים ושקטים יותר.
תיאור מצב
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דיגומים במוסדות
להלן פירוט אודות ביצוע דיגומים במוסדות בתאריך 26.04.20
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כח אדם
להלן פירוט אנשי צוות מהמר"גים בבידוד ומאומתים לתאריך  28.04.20בשעה  8:00בבוקר .ניתן
לראות כי ממשיכה מגמת הירידה במספר אנשי הצוות שבבידוד.

צוותים מטפלים


אע"פ שמדינת ישראל חוזרת לשגרה בצל קורונה ,לאור הסיכון הכרוך בתחלואה של
דיירים /מטופלים במוסדות ,חשוב שהעובדים יפעילו משנה זהירות בכל ההיבטים הנוגעים
לריחוק חברתי המשכי גם כ שהם חוזרים לביתם ובכלל זה יש עדיפות כי העובדים יגיעו
ברכבים פרטיים וימנעו מנסיעה משותפת שמגבירה את הסיכון להדבקות בנגיף.



היות שאנשי הצוות מגיעים מהחוץ ויכולים להדביק דיירים/מטופלים ,אנו מבקשים ממנהלי
המוסדות להיות ערניים לעובדים שמגיעים מאזורים "אדומים" (אזורים עם שיעורי תחלואה
גבוהים).



ככלל יש לעודד הכנסת מטפלים פרה -רפואיים ומקצועות נוספים התורמים לרווחת
הדיירים/מטופלים (למשל פדיקוריסטים ,ספרים וכד') למוסד .באחריות המנהל להפעיל
שיקול דעת באשר לאילו מקצועות הוא מאשר כניסה ובלבד שיש בחינה של מספר המוסדות
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בהם המטפל עובד במקביל ושהפעילות נעשית בהתאם להנחיות המקצועיות שפורסמו
הנוגעות למניעת הדבקות בקורונה.
תקציבים


פרטי תמרוץ למוסדות לצורך מתן טיפול איכותי ורשת ביטחון כלכלית סוכמו ויופצו
להתייחסות כלל המוסדות.



התמריץ יכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מתאריך .1.04.20



נשמח לשמוע הערותיכם ותגובתכם .מייל לתגובות יופיע בפרסום

הסברה


בשיחה עם מוסדות שתתקיים ביום ה' ,תהיה נוכחת גם מנהלת מוקד מוסדות ותיתן מענה
על נושאים הנוגעים ל שיפור הממשק עם המוסדות באפיק זה.

מתווה להקלה במתן קוד סיעודי בתקופת חירום קורונה


בהתאם למתווה שפורסם בתאריך  10.04.20ניתנו הקלות במתן הקוד הסיעודי למבקשי
קוד חדשים ,וגם לאוכלוסייה בעלת קודים קיימים.





מטרת המתווה:
o

לקצר את זמן ההמתנה עד מתן הקוד הסיעודי מהקצאה ועד מתן הקוד.

o

להקל על בני המשפחה בהיבטים פיננסים בעקבות המשבר.

ההפעלה של המתווה הינה בכפוף לפרסום בנושא "הקלות למצב חירום קורונה" מתאריך
.10.04.2



הקוד ניתן באופן מידי מיד לאחר החלטת ועדת סיווג בלשכת הבריאות וניתנת אורכה של 3
חודשים למשפחה להשלים את כל המסמכים והמידע הנדרש לצורך קביעת הזכאות.



בימים הקרובים יפורסם נוהל שעה -סיוע במימון האשפוז הסיעודי בתקופת חירום קורונה.

בקרת כניסה וסדרנות במערך מוסדות מגן אבות ואימהות


בקרת הכניסה על תנועת יוצאים ונכנסים ומדידת חום במוסדות שהתבצעה בחודש האחרון
ע"י פקע"ר מסתיימת בתאריך  .03.05.20בהתאם לקביעת ראש מטה מגן אבות ,האחראי
על המערך בהתאם לפקודת בריאות העם סעיף  3א' ,יש להמשיך לבצע בקרות בכניסה
למוסדות ,כמופרט במכתב שנשלח למוסדות.



משך הפעילות יתבצע בשעות 7:00-19:00
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הפעילות המבוקשת ,בדיקת חום ותשאול של הנכנסים אשר בין היתר תכלול את השאלות
הבאות:
א.

האם אתה משתעל

ב.

האם חום גופך מעל  38צלזיוס ומעלה או אם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון.
מדידת החום תתבצע עם מכשיר לא פולשני .

ג.

האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות ,למעט אדם שהשיב שהוא
משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
לא תותר כניסה לאדם עם חום גוף של  38מעלות ומעלה.
נהלים


נוהל תנועה לביקור משפחות בסופ"ש לבעלי מוגבלויות אושר ונמצא בניסוח סופי .המורכבות
הייתה הלימתו למול מגבלות התנועה האזרחית בתקנות לשעת חירום .הנושא נפתר
ויפורסם מחר לכל המאוחר.

פורום ניהול סיעודיים בקהילה.


הפורום הכולל נציגים מקופ"ח ,ביטוח לאומי ,רשות האוכלוסין וההגירה ,משרד הבריאות
ומשרד הרווחה ,התכנס היום וקבע מתווה לעבודה בנושאים :הנחיות מקצועיות ,הדרכות
של מטפלים ועובדים זרים ומעקב וקביעת מתווה לבדיקות מעבדה ודיגום.

חברה אזרחית


אשל ג'יונט 30 :מוסדות נרשמו ל"עצמאות עם משמעות" של עמותת סח"י .לקישור
והרשמה .https://youtu.be/Q_D0CbAE5oc
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