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 ו' בניסן, התש"פ
 2020מרץ  31

 173172920אסמכתא:                                                                                    
 לכבוד 

 יםיהכלל החולים ים בבתיימנהלים אדמיניסטרטיב
 גריאטריים ה החולים ם בבתיימנהלים אדמיניסטרטיבי

 פסיכיאטריםההחולים  יביים בבתימנהלים אדמיניסטרט
 בקופות החוליםאגפים רפואיים  מנהלי
 מכבסות בבתי החולים מנהלי

 מנהלי מכבסות חיצוניות
 
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיות כיבוס מוצרי טקסטיל בדגש על נגיף הקורונהדגשים ל   :הנדון
 

  
בחוזר מנהל  כביסה תפונה כבכל מוסד רפואי, באוגר בלתי חדיר לנוזלים בהתאם להנחיות .1

למעט ניקוי האוגר וסביבת העבודה עם סיום פעולת הכנסת  3/2011הרפואה מספר 
 .PPM 1000הכביסה למכונות בתמיסת כלור בריכוז 

 
 מתכולתו . 75%את האוגר יש למלא לכדי  .2

 
 בעת שינוע על האוגר להיות סגור ובזמן אחסון יהיה במקום ייעודי ונגיש לצוות בלבד. .3

 
די המכבסה והמטפלים בכביסה בעת קבלתה יהיו ממוגנים כנדרש ע"פ יש לוודא שעוב .4

 החוזר )מנהל מרכז רפואי/מכבסה יכול להחמיר אך לא להקל מעבר למומלץ(.
 

 , ייזרק לפח האשפה בתוך בכביסת החולה/ציוד מתכלה ששימש לטיפול במידה ונימצא .5
  ול בפסולת במוסדות רפואייםטיפ תקנות בריאות העם ( שקית ניילון סגורה ויטופל על פי    
 . (1997 -)התשנ"ז    
 

ברצוני להדגיש שהמלצת יחידת הזיהומים לכבס את הכביסה בטמפרטורה שלא יורדת מ  .6
מעלות צלזיוס, קרי שימוש באוזון וטכניקות אשר אינן תומכות בחיטוי בטמפרטורה  60

 המצוינת איננה מתאימה לעת הזאת.
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 ים לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר את העדכונ
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                        

 טל גרשון ניקחו 
 מנהל תחום מנהל ומשק                        

 אגף רפואה כללית                                                                                                          
 
 
 
 

 :יםהעתק
 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל 
 מנכ"לפרופ' איתמר גרוטו, המשנה ל

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 רותי בריאות הציבוריפרופ' סיגל סדצקי, ראש ש

 מבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיותד"ר אסנת לוקס
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית-ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף בריאות הנפש לוי,-ד"ר טל ברגמן
 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית

 ד"ר אירית לקסר, ראש אגף גריאטריה
 רוקחותההדס רותם, מנהלת אגף  'מגר

 רפואיים הממשלתיים, ראש חטיבת המרכזים הארז אוןד"ר 
 מנהל מערך לוגיסטיקה בשעת חירום ,מר רן אדלשטיין

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית
 "ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כלליתפרופ' מיקי שרף, סמנכ
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