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 2020אפריל  17                                                                                        

 205877820אסמכתא:                                                                                        

 כ"ג בניסן, התש"פ                                                                                                  לכבוד 

 מסגרות אשפוז ודיור לזקניםמנהלי 

 

 התפשטות מגפת הקורונהוצמצום  הצוותים למניעהדרכת  הנדון:

 ולצמצם במטרה למנוע ,מסגרות אשפוז ודיור לזקנים 700 -כיחל פרויקט הדרכה מקיף של  הימים הקרוביםבמהלך 

 את התפשטות מגפת הקורונה.

 

 :בשני רבדים תיערךההדרכה 

 

 :במסגרותישירות הדרכת הצוותים  -רובד ראשון.1

 

  :מיגון צוותי . 2  במסגרתהתנהגות מניעתית וארגון העבודה . 1ההדרכה תכלול את התחומים הבאים

 .לנגיף קורונהסדר פעולות באירוע חשיפה  .4 ההיגיינחיטוי ושמירה על  .3  העבודה

  המסגרתתוך תיאום בתחילת השבוע עם הנהלת  המעצ במסגרת רךתעההדרכה . 

 ושמרת' מבצעהגופים שימונה לכך: פיקוד העורף/  אחדאת יכלול  צוות ההדרכה'  

  כמפורט בנספח א מקוונת באמצעות ערכת הדרכה ןתינתההדרכה(). 

 

 :המסגרתבאחריות מנהל  

 

בו ניתן  , חדר עם חיבור לאינטרנט. 1 ולהכין את האמצעים הבאים: עמו להיערך מראש להדרכה שתתואם .1

ערכות .3 באם יש. אמצעים להצגת מצגת. 2 מטרים בין אדם לאדם. 2לאפשר קיום הדרכה במרווח של 

המודרכים . 4. , חומרי חיטוימסכה כירורגית, חלוק, כפפות כמספר המודרכים: מיגון להדגמה

  .במחברות ועטים יצטיידו

שישמשו מובילי , נציגים מהסקטורים השונים במסגרתזמן להדרכה אנשי מפתח היות נוכח בהדרכה ולל .2

 .במסגרתהדרכה לכלל העובדים 

 וההנחיות שתמשיך להדריך ולהטמיע את ההדרכה של המוסד "נאמנת זיהומים"כשתוגדר  אחות מנות ל .3

 .המסגרתבקרב כלל עובדי 

תוך שבוע מיום ההדרכה שניתנה ולדווח על סיום ההדרכה  ,סגרתעובדי המ ללסיים את כלל ההדרכות לכל .4

 .למדריך שבצע את ההדרכה
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 : במסגרות האשפוז והדיור הדרכה מורחבת של אחיות נאמנות זיהומים-רובד שני .2

  

מניעת זיהומים הקשורים ל יםבנושא ,מסר -תעשה במרכז הסימולציות הארצי מהמסגרותהדרכת האחיות 

 בהמשך. המסגרות. מועד ההדרכה במסר יופץ לכלל פסיכו סוציאליים  –והיבטים ביו 

 

 בכבוד רב,

 

 פרופ' רוני גמזו

 פרויקטור לתכנית "מגן אבות" 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל משרד הבריאותמר משה בר סימן טוב, 

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה,  אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד  ד"ר

 שיכוןבינוי והמנכ"ל משרד המ"מ , במברגראלעזר  עו"ד 

 , ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאותדר' ורד עזרא

 , ראשת מינהל הסיעוד ואחות ראשית ארצית, משרד הבריאותדר' שושי גולדברג

 , ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאותדר' אירית לקסר

 גב' ציפי נחשון, מנהלת אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד הרווחה

 , משרד הבריאותרופאים גריאטריים מחוזיים

 משרד הרווחה ,מחוזותהמנהלי 

 מנהל מבצע "ושמרת" –מר רונן  גלשטיין 

 מבצע ו"שמרת" –מנהל צוות "אחרי!"  –מר אסף עמיר 

 צה"ל. מנהל לחימה רפואה, פיקוד העורף,   –אל"מ דוד חוגי 

 רמ"ד תכנון בקהילה, פיקוד העורף, צה"ל.  –עדי קדם רס"ן 

 , משרד הבריאותמסרסגנית מנהל –גב' קים מקמילן 

 , משרד הבריאותמנהלת קורסי הסיעוד במסר -גב' אורנה דיבון  אופיר

 , אגף לשעת חירוםחמל כוח אדם

 לשעת חירום חמל אגף
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 ערכת הדרכה מקוונת - נספח א' 

 

על מנת לסייע בידך, להדריך ולהטמיע התנהגות מניעתית בקרב  כלל אנשי הצוות , אנו מעמידים לרשותך חומרי 

 עזר מקוונים:   

 

 בנושאים הבאים: במסגרתהדרכות לכלל הסקטורים . 1

 מאפיינים, השפעות ומשמעויות לעובדים  -נגיף הקורונה 

  ובדים כללי התנהגות המחייבים את הע -התנהגות מניעתית 

 ידיים תהיגיינ 

 התמגנות והתפשטות באזור קורונה 

 בהם לנקוט ישסדר פעולות ש - התנהלות בעת חשיפה לקורונהקורונה /התפרצות חשד ל 

 

 המסייעים בסימון אזורים ותזכורת לסדר פעולות.  המסגרתלתליה ברחבי  חומרי הסברה .2

  קורונה.הכמויות הוגדרו עפ"י מפתח למחלקה רגילה ולמחלקת 

 :מקבל אותם מנציג "אחריי"/פקע"ר הנךוודא כי אנא 

  רגעים של היגיינת ידיים" 5"שלט   

  כניסה במיגון קורונה בלבד )למוסדות בהם מחלקת קורונה( –מחלקת קורונה  -שלט 

 סרט הדבקה אדום לסימון מתחם קורונה  

  סדר הסרת ציוד מיגון אישי לאחר שימוש -שלט  

  ציוד מיגון אישיסדר לבישת  -שלט  

 "שלט "עמדת התמגנות  

 "שלט "עמדת התפשטות  

  הקפד על היגיינת ידיים"שלט"   

 

מהארץ ומהעולם בנושא הקורונה, נתונים ודרכי  ומידענותנהלי משרד הבריאות  - מידענות בנושא קורונה . 3

 .התמודדות

 

  .למנהל להגברת החוסן המנטלי של העובדיםכלים . 4
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