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 תיאור מצב

 

בימים האחרונים ארעו מספר התפרצויות בבתי אבות באיזור השפלה, אשר מקורן בהדבקות של 

  .צוות המטפלים בקהילה

כך היתה התפרצות בבית רחל וגם בבית גבריאל בקריית גת שמקור ההדבקות הוא מאותם עובדים 

 .ביחד שנוסעים ומתגוררים

 .ההתפרצות האחרונה החלה ביום חמישי והתרחשה בבית האבות נאות מרגוע ברמלה

מטפלים חיוביים שפונו  7בדגימות של תוכנית מגן אבות התקבלו תוצאות שמהן עלה כי, ישנם 

 .למלוניות

 .דיירים חיוביים, שפונו כולם לבתי חולים ולמרכזים רפואיים גריאטריים 17בנוסף נמצאו עד כה 

ומטופלים ומטפלים עלולים להפוך חיוביים  -היות שבדיקת נשאות קורונה נכונה רק למועד הדגימה 

משרד הבריאות ישוב וידגום את כל הדיירים והמטפלים בעוד  -גם מספר שעות לאחר הבדיקה 

 .שלושה ימים

מעקב צמוד בצע תמ:בבית האבות נכנסו כולם לבידוד מלא והצוות עוקב אחר כל שינוי במצב הדיירים

  .אחר מדידת חום, רמת חימצון והופעת סימפטומים

על מנת לקבל החלטות קליניות  -ניתנה הנחיה לעדכון מיידי של חמ״ל מגן אבות ואמהות, בכל שינוי 

 .לעת עתה כל הדיירים שנותרו במקום חשים בטוב .בהתאם להתפתחויות

, ביקר בבית האבות והתרשם עמוקות ״ מגן אבות ואמהות״ פרופ נמרוד מימון  תכניתמנהל 

ממסירות הצוות הרפואי ומההתגייסות המרשימה של עובדי ומנהלי בית האבות. חלקם אף התנדבו 

לישון במקום בימים הקרובים על מנת להישאר לצד הדיירים שבהם הם מטפלים כבר שנים רבות 

 .ולהשגיח עליה

  

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

 25 06.202062.- כים לתארי

 :סיכום יומי
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 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 295 322 מרכז אלצהיימר רמת גן

 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 48 קשר הפרחים קריית אתא
54 

 55 קשר הפרחים כרמיאל

 282 260 בית אבות בראט כרמיאל

 8 11 הוסטל קיבוץ חפציבה

 65 68 אקי"ם צפת

 101 131 איביקור צפת

 54 65 הוסטל רבדים בגליל קרית שמונה

 40 39 מחלקה סיעודית -נוף כנרת טבריה 

 25 24 יחד בגליל קיבוץ מחניים

 248 300 עמל טבריה

 75 76 בית אחווה קיבוץ יגור

 8 יפה נוף -ייחודית ירושלים שלווה קהילה 

22 

 8 שחראי -שלווה קהילה ייחודית ירושלים 

 8 פרנשטיין -שלווה קהילה ייחודית ירושלים 

 8 שחל -שלווה קהילה ייחודית ירושלים 

 2 דרך שלווה -שלווה קהילה ייחודית ירושלים 

 0 6 לחיים ירושליםשלווה מכינה 

 65 100 מכון פויירשטיין מבשרת ציון

 80 שבע אחיות -בית דוד מבשרת ציון 

 40 עירית -בית דוד מבשרת ציון  116

 36 ערבה -בית דוד מבשרת ציון 

 84 92 משכנות רעים ירושלים

 255 305 בית באייר ירושלים

 51 53 ירושלים של זהב ירושלים

 220 234 בית גבריאל קריית גת

 217 199 מעון סביון בנימינה

 170 234 דיור קהילתי רעות תל אביב

 16 כפר מלל -בית אקשטיין התבור 
50 

 44 רעננה -בית אקשטיין התבור 

 4 4 נאות השרון פתח תקווה

 141 150 רמת אור רמת גן

 245 257 בר דרור כפר סבא
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 113 75 בית אבות טייבה

 81 111 גבעת השלושה פתח תקווה

 147 200 בני ארזים ראשל"צ

 26 43 אקי"ם בת ים

 22 36 ראשל"צ 120עד 

 74 59 נווה אורנים גדרה

 153 190 נאות מרגוע רמלה

 17 15 עלי שיח נוף איילון

 15 זלמן שזר -בית עדן שדרות 

 16 הרצוג -בית עדן שדרות  36

 14 המכבים -בית עדן שדרות 

 11 15 לב הבית נתיבות

 21 15 לב הבית באר שבע

 10 10 בית רקפת ירוחם

 3303 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 

 
 ל"מל

בה הוצגו הפערים בין וועידה עם מספר נציגי ממשלה, תחת חסות המלל ת יחשהתקיימה היום 

 עובדים זרים 4,000הבקשה להוסיף ה במסגרת מגן אבות הוצג המשרדים בטיפול בקורונה,

הועלתה התנגדות של משרד האוצר למהלך בטענה שיש כמות בשיחה . במוסדותכמטפלים סיעודיים 

 הסיעוד.  ףבמשק שיכולים לשמש בעובדים בענ גדולה של מובטלים

 יועלה להצעת מחליטים לממשלה.הנושא 

 

 ביקורים

בתחלואה לסגור את שעריהם  ההעלייע קהתברר שמספר מוסדות החליטו על ר היוםלך מהב

קיום הביקורים,  ךמגן אבות ואימהות רואה חשיבות רבה בהמשמטה לציין שחשוב לביקורים. 

 .הביקורים במדיניותלהמשיך יש לסגור את בתי האבות ו מבהיר שאיןו

 

 


