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 :של שאלות ותשובות במסגרת זום מנהלי דיור מוגן 3מסמך 
 
 

 כמות משתתפים באולמות על פי גודל  .1

המשתתפים באולמות האירועים מ האם קיימת אפשרות להגדיל את כמות :  השאלה
 על פי ההוראות כיום, לכמות המבוססת על שטח האולם ? 10

 

בימים אלה אנו מנסחים "תו זהוב" להתאמת הקריטריונים לבתי דיור מוגן : התשובה
 ונבחן גם סוגיה זו.

 
 

 חובת המשך בידוד לעובד שנמצא שלילי בבדיקת קורונה .2

בדייר מאומת היה ממוגן כראוי )מסיכה אף פה( עובד )פיזיוטרפיסט( שטיפל : השאלה
ימים ביצע בדיקת קורונה ונמצא שלילי. האם צריך להישאר  7הוכנס לבידוד. כעבור 

 יום ? 14בבידוד עד לתום 
 

גם אם תשובת קורונה שלילית  ,יום בידוד 14על פי ההוראות חובה לסיים : התשובה
 תקופת הבידוד. במהלך

 
 

 סיעודיותציוד מיגון למחלקות  .3

האם יש תוכנית קבועה וידועה מראש לאספקת ציוד או לחילופין מחסן ציוד :  השאלה
 מיגון לביצוע משיכה במחירים ידועים מסובסדים ומפוקחים?

 

יש תוכנית לוגיסטית לנושא אספקת ציוד של המשלט שאנחנו כמגן אבות  : התשובה
הסכמנו לה ומדובר בחלוקת ציוד של פעם בשבועיים עד לנקודת הקצה. יש איש 
לוגיסטיקה חדש בחמ"ל מגן אבות ואמהות שהגיע אתמול על מנת לטייב את העבודה 

ייבות של המנכ"ל מול המוסדות ומול לוגיסטיקת משרד הבריאות. יש הבטחה והתח
שלא יחסר דבר במוסדות. ובכל מקרה מוסדות בפיקוח משרד הבריאות נדרשים לדווח 

 במערכת "יעל", אחת לשבוע בימי שני.
 

 ?התו הזהוב .4

 האם אפשר להגדיר "תו זהוב" כדוגמת "התו הסגול" לבתי מלון?:  השאלה



 

 תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי. -מגן אבות ואימהות
 *8007 -מוקד מוסדות

 1* שלוחה 5400  -מוקד משפחות

 לבתי דיור מוגן. תאמת הקריטריוניםבימים אלה אנו מנסחים "תו זהוב" לה: התשובה
 

 מדיניות בדיקות קורונה לדיירים לפני שחרור מאשפוז בבי"ח  .5

כחלק קורונה לדייר החולים לעשות בדיקה  בתיהמחייבת את הוראה האם יש : השאלה
 מתהליך השחרור?

 

לביצוע בדיקת קורונה ניתנה לכל בתי החולים כן. הנחיה של משרד הבריאות : התשובה
שעות לפני השחרור. בפועל בתי החולים  24למסגרת מוסדית לכל מאושפז החוזר 

 נוהגים כך. אם מתעוררת בעיה נקודתית אפשר להיעזר בי .
 
 

 למטפל שמלווה את הדייר בבי"ח)לגבי בדיקת קורונה( האם יש הנחיה זהה  .6

י"ח צריך לעבור בדיקת האם יש הנחיה שמטפל המלווה דייר שמאושפז בב: השאלה
 קורונה לפני חזרתו לדיור?

 
לא. מטפל הוא כמו כל אדם שיוצא ונכנס לדיור ואם אינו מאושפז, אזי אינו : התשובה

 זכאי לבדיקת קורונה.
 
 

 יכון צוותים ובכללא .7

יכון כניסה לבידוד בשל היותו במוסד "בקרבת מאומת". אאם עובד במוסד קיבל : השאלה
לקבל את שם הדייר כדי לפעול לטובת שאר הדיירים והעובדים, מנהל הבית מבקש 
 האם אפשרי לקבל?

 
ניתן להיעזר בחמ"ל על מנת  –אכן, כדאי מאוד להשיג את הסיבה לאיכון : התשובה

 תשובה. כמובן שיש בכך חשיבות רבה. לקבל
 
 

 בידוד לעובדים חובת .8

כששני הצדדים  ,שנחשף לחולה מאומת פיזיותרפיסט(,מטפל/) אם איש צוותה: השאלה
 ממוגנים )מסיכת פה ואף(, חייב להיכנס לבידוד?

 
הכללים  כלהגישה צריכה להיות גישה מחמירה האומרת שאם לא נשמרו : התשובה

 יש להיכנס לבידוד.  –כולם 
 

 פרופ' נמרוד מימון                                                                       
 מנהל מגן אבות ואמהות               


