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 תיאור מצב

 :יותההתפרצומוקדי מספר 

  ו נמצא שעובד המטבח בעליה בתחלואה ברהט, בוצע לראשונה דיגום במרכז יום ובעקבות

 . חיובי לקורונה

  נוסף יבוצע במוסד.דיגום  .דיירים חיובי חלש 3נמצאו  בעקבות דיגום -נאות כרמלימוסד  

  נמצא ו אושפז בשערי צדק יסימפטומטמסגרת בירושלים, מטופל סיעודי  -עידן הזהבמוסד

 מטופלים חיוביים והועברו גם כן לשערי צדק.  6-בוצע דיגום, ונמצא שם היו. קורונהל חיובי

  נכנסו  עובדים 27-דיירים ו 20מדריכה נמצאה מאומתת.  -שפרעם םהוורדיהוסטל בית

בוצע ימתבצע תחקיר אפידמיולוגי, התקבל ציוד התפרצות מארגון ושמרת. מקביל ב. לבידוד

 דיגום נוסף בשבוע הבא. 

  12מדריכה שמטפלת נמצא מאומתת.  -תמוגבלויושל מנהל  -אוהל שרה בני ברקמוסד 

 דירות. נכנסו לבידוד ויבוצע דיגום.  2-דיירות ב

 

 

 

 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"טריים רפואיים כפי שנמסרו עמצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריא
 :06.202071.לתאריך 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 29 37 בית דורות גשר קיבוץ גשר

 13 13 יעדים לצפון עכו

 60 67 הבונים החופשיים נהריה

 251 255 מלון עדן נהריה

 237 220 מעון הוד חיפה

 46 46 הוסטל בית הורדים שפרעם

 79 100 משה"ד הרצליה פיתוח

 72 78 עירוני הרצליה

 :סיכום יומי



 
 

 

3 

 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 260 250 מגדל נופים ירושלים

 107 110 גני אורה ירושלים

 2 2 בית יוליאנה הרצליה )השלמה(

 58 51 אקי"ם אבן יהודה

 25 27 הוסטל בית פריימן גבעתיים

 10 11 מלאכים -מעון כלנית פתח תקווה 

 103 109 מעון כלנית יפו

 48 56 בית אנדרו ראשל"צ

 13 אלופי צה"ל -אקי"ם חולון 

 8 מעלות -אקי"ם חולון  49

 36 הרוקמים -אקי"ם חולון 

 20 24 שבזי -בית בנחלה ראשל"צ 

 10 10 יברבוים -בית בנחלה ראשל"צ 

 19 19 בית בנחלה נס ציונה

 222 226 בית דפנה חולון

 180 183 נווה אדיר רחובות

 521 500 רעות תל אביבבי"ח 

 191 157 נווה אביב דיור מוגן אשקלון

 379 450 פאלאס דיור מוגן תל אביב

 2991 סה"כ דגימות בפועל

 

 

                               

 לוגיסטיקה
 .למוסדות טבלת מפתחות חלוקת ציוד מיגון אשר יחולק במהלך שבוע הבאלהלן  

 החלוקה תתבצע במהלך שבוע הבא-שעות(  24למטפל ליממה )ציוד מיגון לפי מפתחות חלוקה 

סוג 
 מחלקה 

מסכ 
ה 

כירורג
 ית 

מסכות  
N95  

חלוק מנגט  
 כחול 

כפפות  
  ניטרליות

 משקפי מגן  
סרבל חסין  

 מים רב פעמי 

מוסדות 
גריאטריים 

מחלקות 
 פעילות

         
  2  

           
0.25  

                   
       2  

                 
   23  

                  
 0.10  

                 
0.25  

 

מוסדות 
גריאטריים 

מחלקות 
 כרוניות

         
  2  

            
   -    

                   
       1  

                 
   23  

                  
     -    

                 
    -    

 

 מוסדות 
 -רווחה

         
  1  

            
   -    

                   
  0.50  

                 
   23  

                  
     -    

                 
    -    
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תשושים/מ
ינהל 

 מוגבלויות 

מקבצי  
דיור 

)שיכון/דיו
ר 

מוגן/קליט
 ה( 

         
  1  

            
   -    

                   
      -    

                 
    -    

                  
     -    

                 
    -    

 

מינהל  
מוגבלויות 

)ציוד 
 למטופל( 

         
  1            

 

 

 

 
 דיור מוגן

תפארת עולמים, מעון בני ציון, והבית בראש העין ו :תמוגבלויומוסדות של מנהל מימון ביקר ב רופ'פ
  ר לימור גורצק, גדעון שלום וחיה יוסף."ר שגית ארבל אלון, ד"ד גם נכחוסיור ב .לאוטיסטיםהוסטלים 

  חוסן נפשיסדנת 

מנהלים ממשרד הרווחה,  השתתפובסדנה לצוותי המנהלה של מגן אבות.  סדנת חוסן התקיימההיום 
 ' מלכה פרגר, מנהלת השירות התקיימה ביוזמתה של גבהסדנה משרד הבריאות ואשל ג'יונט. 

 הסוציאלי במשרד הבריאות.
 

 
 
 


