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  – 7מספר  סטטוס מטה :תואימהומגן אבות 

 26.04.20והחלטות: סיכומי דיונים 

 שימו לב,

פרופ' גמזו אוסר  םאע"פ שקיים תהליך במשק בישראל של חזרה לשגרה, במוסדות הגריאטריי

 על תהליך שכזה )מלבד במקומות שיוגדרו ככאלו(.

מכך, דווקא עכשיו נדרש הידוק, הידוק ועד הידוק של הנהלים: ניהול כח אדם, שמירה  יתרה

 והקפדה על אי הדבקה שלו מחוץ למוסד, אופן הגעה למוסד, חלוקה לצוותים, מיגון, ניקוי ועוד.

 תיאור מצב

 .14:00בשעה  26.04.20ביום ו' נפלה טעות. ראו להלן נתונים עדכניים לתאריך בנתונים שנשלחו 
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 ציוד מיגון   אספקת

 למיגון אירוסולי  וערכת ציוד  המיגון כולל ערכת ציוד בסיסי  ציוד.   

  הינה ע"פ מפתחות לחישוב הציוד הנדרש  לחלוקה ההקצאה . 

 יעל" -  ונתוני דיווח במערכת ניהול מלאי, צרכים לתקן  לחלוקה הינה בהתאם  הכמות". 

 שימוש  מחדש לפי  למקרה של התפרצות ניתן באופן חד פעמי ויושלם  ציוד מיגון.  

  יום אל המוסד/בית האבות  14האספקה מתבצעת ב"דחיפה" באופן מחזורי מידי. 

 על ידי חמ"ל גריאטריה מתבצע   למוסדות  החלוקה  תכנון.  

  חמ"ל לוגיסטיקה  -  ואספקהאחריות שינוע. 

 דגשים :

  להלן "ואמהות "מגן אבות ספר תכנית עבודהב 10מפתחות בהתאם למפורט בפרק ,

 covid19.pdf-care-https://govextra.gov.il/media/16435/elderlyקישור 

 כל מוסד חייב לדווח על המלאי -י מלא   דיווח  
  :מתבצעת באמצעות  למערכת החדשה הכניסהלהזכירכם

  https://coronastocks.health.gov.il/login: הקישור

 קו , נדרש להעביר למשרד את פרטי המדווח בטבלה שבהמשך, כדי שיונפדיווחה טרם

  ההרשאות הנדרשות  עבורו

 

שם מלא  שם מלא

 אנגלית

 מוסד טלפון מייל  תז

      

      

https://govextra.gov.il/media/16435/elderly-care-covid19.pdf
https://coronastocks.health.gov.il/login
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  להחזיר לכתובת המייל:: את הטבלה לאחר מילוי נדרשCoronaStocks@moh.gov.il . 

 ם קבלת הרשאה לדיווח תשלח הודעה בצרוף מדריך למשתמש.ע 

 ולא יהיה זכאי לציוד מיגון  עובר על החוק " יעל"רשום במערכת   מוסד שלא 

  סעיף   להנחיות מטה מגן אבות הפועל מכוח סמכות בפקודת בריאות העם  בהתאם הנ"ל

 ג . 20

 מוסדות

 והמוסדות של מנהל  םבאחריות מנהלי המחוזות להכיר את כלל המוסדות הגריאטריי

 במחוז. ולוודא כי יש להם מידע אודות פרטי הקשר של המוסד. תמוגבלויו

 דיגומים במוסדות

 להלן פירוט אודות ביצוע דיגומים במוסדות לפי תאריך

 

mailto:CoronaStocks@moh.gov.il
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 לוגיסטיקה
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 נהלים

. יפורסם היום -.והקפדה על טיפול נאות בשגרה בצל קורונה מוכנות מוסדות מסמך .1

ליסט לניהול עצמי למוסד גריאטרי בשגרת באחריות המוסדות לבצע בשבוע הקרוב צ'ק 

 קורונה.

בשטח ע"י צוותי משרד הבריאות  יתבצעו ביקורים יום, 30החל מיום א' הקרוב, ובמשך  .2

 ומשרד הרווחה בכלל המוסדות.

 ספר תכנית העבודה ונהלי מגן אבות יפורסם היום.המותאם ל דיור מוגןנוהל  .3

שמטרתו הסדרת אופן התנהלות מול מעבדות החדשות שייפתחו  מעבדותנוהל  .4

  במר"גים

 כח אדם

 בבוקר: 8:00בשעה  26.04.20ומאומתים לתאריך  בבידוד אנשי צוות מהמר"גיםלהלן פירוט  

 

 הדרכה

  התפשטות וצמצום למניעה צוותים הדרכתבנושא " 17.04.20בהמשך למכתבינו מתאריך 

"  )מצ"ב( הנכם מתבקשים לספק חלוק אחד לצוות המדריך מתוך המלאי של הקורונה מגפת

 המוסד, לטובת הדגמת התמגנות לצוות המוסד. 

 הסברה
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ח"כ  ביוזמת  שיחה עם נציגי משפחות, מנהלי מוסודות ונציגית ארגונים חברתייםהיום התקיימה 

בין הנושאים שעלו בשיחה וקיבלו מענה: ביקורי משפחות, נוהל פיקוח על המוסדות, מירב כהן. 

  בדיקות ועובדים זרים

 

 

 

 

 

 

 


