מגן אבות ואימהות :סטטוס מטה מספר – 6
סיכומי דיונים והחלטות25.04.20 :
נתונים עדכניים אודות תחלואה בקורונה יישלחו בסיכום של יום א'.
חקירה אפידמיולוגית
אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות של ביצוע חקירה אפידמיולוגית עבור כל מקרה של תחלואה
בקורונה במוסד .לציין ,לא יטופלו אירועים של התפרצות במוסדות ללא חקירה כתובה.
בחקירות שמתבצעות בדיור המוגן ,באחריות מנהל תחום דיור המוגן ,במשרד הרווחה ,למנות גורם
אחראי למוסד.
מעבדות
בקרוב יפתחו  2מעבדות במר"גים שוהם ושמואל הרופא .המעבדות תעבודנה במתכנות של 2
משמרות בנות  8שעות ,סה"כ  16שעות ביממה וייתנו שירות למוסדות גריאטריים.
נהלים
הושלמה כתיבתם של הנהלים הבאים והם יפורסמו מחר בבוקר:
.1

נוהל שמסדיר את הנושא של תנועת מטופלים מחוץ ולתוך המוסד (לטיפולים בבתי
חולים" ,חופשה" בבית וכד') .הנוהל מתייחס לאלמנטים הנוגעים לבידוד ובדיקות
קורונה .הנוהל יותאם ויתעדכן בהתאם למדיניות ההגבלות במדינת ישראל.

 .2נוהל בקרת מוכנות מוסדות והקפדה על טיפול נאות בשגרה בצל קורונה.
 .3נוהל מעבדות שמטרתו הסדר ת אופן התנהלות מול מעבדות החדשות שייפתחו
במר"גים.
.4

נוהל דיור מוגן המותאם לספר תכנית העבודה ונהלי מגן אבות.

מוכנות מוסד לטיפול נאות בשגרה בצל הקורונה
מצ"ב צ'ק ליסט לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת הקורונה.
כח אדם
נכון לתאריך  25.04.20יש  153אנשי צוות מהמר"גים בבידוד.
הסברה
להלן פירוט פגישות/שיחות שמתוכנות לשבוע הקרוב:
 .1שיחה עם בני משפחה
 .2פורום ראשי רשויות.
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 .3תדרוך כתבים.
פקע"ר


חיטוי -ביום שישי ושבת בוצע חיטוי ל 4-מוסדות.



הדרכה -בשבוע הבא מתוכננות הדרכות ל 157-מוסדות.



תגבור -הוקצו  8משאיות לחלוקת ערכות למוסדות בדרום וצפון הארץ.

מערכת דיווח מלאי במוסדות
מטרה :קבלת תמונה על מלאי ציוד קיים לפי מוסד ,צריכות יומיות והגשת בקשות הצטיידות.


כחלק מניהול משבר הקורונה ,משרד הבריאות נערך לאיסוף דיווח מלאי ציוד של ספקים
ומערכת הבריאות לצורך קבלת תמונה על מלאי הציוד הקיים במוסדות והערכות לניהול
המלאי הכללי במדינה.



פותחה אפליקציה חדשה "יעל" לדיווח מלאי ציוד של ספקים ומערכת הבריאות.



האפליקציה מספקת אפשרות נוחה  ,ידידותית וחדשנית לדיווח על מלאי ציוד קיים ,צריכות
יומיות והגשת בקשות הצטיידות.



הכניסה למערכת החדשה מתבצעת באמצעות
הקישורhttps://coronastocks.health.gov.il/login :



טרם הדיווח  ,נדרש להעביר למשרד את פרטי המדווח בטבלה שבהמשך ,כדי שיונפקו עבורו
ההרשאות הנדרשות

שם מלא






שם מלא
אנגלית

תז

מייל

טלפון

מוסד

את הטבלה לאחר מילוי נדרש להחזיר לכתובת המייל. CoronaStocks@moh.gov.il ::
אם קבלת הרשאה לדיווח תשלח הודעה בצרוף מדריך למשתמש.
האפליקציה זמינה גם בטלפון הנייד.

חברה אזרחית
אשל ג'יונט



ערכות הפעלה -פועלים לרכישת  30ערכות אישיות ,בשלב ראשון למקצבי דיור ודיור מוגן
ציבורי .ילווה בדפי הפעלה בשפות -עברית ,ערבית ורוסית.
עצמאות עם משמעות -עמותת סח"י תגיע לכל מוסד שיירשם להענקת פרח ,תעודת הוקרה
לבוני הארץ ובידור ליום העצמאות ,ב תאום ועל פי יכולת המוסדות .קישור והרשמה
.https://youtu.be/Q_D0CbAE5oc
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