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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד
 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

 דשים של קורונה במוסדות של מגן אבות.האחרונים לא היו מקרים חימים ב

בירושלים, להלן סיכום התחלואה  במוסד עידן הזהב אודות תחלואהמשבוע שעבר  לדיווחבהמשך 

 :במוסד

 מטופלים מאומתים מהמחלקה הסיעודית, כולם אושפזו בבתי החולים. 14

 הועברום בבתי החולים, ושניים נוספים מתוכם שניים מאושפזי תשושיםמטופלים במחלקת  4

 למחלקת קורונה במוסד נאות ים התיכון.

 אנשי צוות מאומתים. 3

 .במוסדמקרים מאומתים  21כ "סה

 במוסד.  נוסף דיגום יערך היום 

 דיגומים

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

 21.06.2020לתאריך 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 137 122 מעון כרמל בנימינה

 241 255 כפר לי פרדס חנה

 113 130 מערך דירות צוהר לטוהר רכסים

 209 250 נווה אתגר קיבוץ להבות חביבה

 545 580 הוד השרון 120עד 

 18 36 אחוזת ראשונים ראשל"צ

 120 120 בית בלב פתח תקווה

 60 100 מבואות ים

 182 205 רמים פרדס חנה

 15 אבן שמואל -שיח סוד ירושלים 

85 

 13 ההבטחה -שיח סוד ירושלים 

 10 זריצקי -שיח סוד ירושלים 

 14 יגאל -שיח סוד ירושלים 

 13 17יעקב אלעזר  -שיח סוד ירושלים 

 סיכום יומי:
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 9 23יעקב אלעזר  -שיח סוד ירושלים 

 14 25יעקב אלעזר  -שיח סוד ירושלים 

 9 29יעקב אלעזר  -שיח סוד ירושלים 

 396 470 ראשל"צ 120עד 

 439 500 בי"א הבולגרי ראשל"צ

 74 90 אחוזת אייל אור יהודה

 404 500 הדסים בני ברק

 59 53 בית גיל הזהב ת"א

 65 70 בית הורים רבקה חולון

 298 300 בית אבות משולב עירוני באר שבע

 3445 סה"כ דגימות בפועל
 

 
 
 

 

 ביקוריםנוהל 

בנושא יישלח בימים דכון ע, נוהל ביקורים במסגרות יעבור הערכה מחדש. גל התחלואה החדשלאור 

 הקרובים.

 לוגיסטיקה

 .למוסדות של יום ה' החלה חלוקת הציוד הלוגיסטי לסיכוםבהמשך 

 דיורמקבצי 

י הדיור של משרד צבלהמשיך את בקרת הכניסה במק לעת עתהתחלואה הוחלט ב ההעלייבעקבות 

   והקליטה ומשרד השיכון. ההעליי

 


