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 8.7.2020 -עדכון למנהלי הדיור המוגן 
 שלום רב

בהם מדינת ישראל כולה נאבקת בנגיף  -דיירי הדיור המוגן נהנו בחודשים האחרונים 
 נמוכים מאד.מביטחון רב ומאיכות חיים גבוהה ביחד עם שיעורי תחלואה  -הקורונה 

העלייה החדה שנרשמה בחודש האחרון בשיעורי התחלואה במדינת ישראל מחייבת אותנו 
בפרוייקט מגן אבות לבצע התאמות שיאזנו בין הרצון לשמר שגרת חיים בצל הקורונה לבין 

 הרצון למנוע ולהקטין עד כמה שניתן את הסיכון להדבקה. 
  –ות במגוון נושאים להלן הבהר

  חות בבתי הדיור המוגןביקורי משפ
כמובן תוך שמירה על כללי הזהירות של בהתאם לנוהל הקיים.  יש להמשיך בביקורים

וריחוק חברתי. החשיבות של ביקורי משפחות ברורה. הגיינה אישית מסיכות עטיית 
במסגרת זו יש להתחשב גם בצרכים של אותם דיירים בדיור המוגן שכבר אינם עצמאיים, 

 ל, וליצור גם עבורם מסגרת המאפשרת ביקור.לעיתים עם מטפ
 –משך הביקור  במקום שיש מרחבים פתוחים כמובן שמומלץ לקיים את הביקורים שם.

 לפחות חצי שעה.
 יציאה מבית הדיור המוגן

גם במצב הנוכחי, גם אם ההנהלה בשיתוף עם ועד הדיירים החליט על איסור יציאה 
לצאת.  המעונייןעל דייר יציאה לאיש רשות לאסור מהבית, להוציא לצרכים רפואיים, אין 

חשוב לרשום להיכן יוצאים כדי שאם חו"ח תהיה הדבקה אפשר יהיה לשחזר את 
 המהלכים.

  בריכות שחיה וחדרי כושר
השימוש יהיה רק  דינם כדין בתי המלון. חל איסור למנויים חיצוניים להיכנס ולהשתמש.

וההנחיות של הריחוק, מיגון, חיטוי וכיו"ב. באחריות מנהלי עבור הדיירים במסגרת הכללים 
הדיור המוגן לפקח על התנהלות בהתאם לנדרש ובאם יחליטו כי הדבר אינו עומד ביכולתם 

 לא לקיים פעילויות אלה. להחליט ש בהיבטי תשתית או כוח אדם יוכלו
 אירועים והתכנסויות

מיגון, – התאם להוראות לכלל הציבורחוגים, הרצאות, הקרנת סרטים וכו'  יתקיימו ב
 .שמירת מרחק ומספר משתתפים

  חדרי אוכל ומסעדות
 יופעלו בהתאם להנחיות לכלל הציבור.

 חיסוני חורף
השבוע ישב הגוף האחראי על כך במשרד הבריאות עם נציגי קופות החולים. החיסונים 

 כמובן למוסדות השונים.אמורים להגיע סביב חגי תשרי ותינתן עדיפות לאזרחים הותיקים ו
  -מטפלים זרים

זכותם לצאת לחופש עפ"י חוקי העסקת עובדים. יש לחדד את עניין החזרה ללינה בבית 
הדייר כפי שפורסם בהנחיות זרוע העבודה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

לגבי החברתיים. ככל שבבית דיור מוגן נלקחה החלטה משותפת של ועד הדיירים וההנהלה 
ההמלצה להימנעות מיציאה יש לדברר את העניין לדיירים, למשפחותיהם וכמובן 

 שלעובדים הזרים תוך הנגשה שפתית.
 

 בברכת בריאות איתנה ,
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