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אסמכתא122 161513020 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)

לכבוד
מנהלי בתי חולים
שלום רב,
הנדון :הנחיות לצוותים רפואיים בבתי חולים
החל מאתמול בערב אנשים שהיו במגע עם חולי קורונה יחלו לקבל מסרונים על כך
שנחשפו לחולה (עם תאריך החשיפה) ולכן חלה עליהם חובת בידוד הבית.
מטבע הדברים ,צוותים רפואיים נחשפים לחולים במסגרת עבודתם.
לכן ,ככל שהצוותים מקפידים על הנחיות המיגון ,הם אינם נדרשים לבידוד למרות
שמקבלים הודעה על חשיפה.
פטור זה מבידוד אינו תקף כמובן במידה והחשיפה הייתה ביום בו העובד לא היה במגע
עם חולים.
בכל מקרה ,במידה ומתפתחים תסמינים באיש הצוות ,יש להיכנס לבידוד ולהיבדק.
אבקש להעביר מסר זה לכלל המנהלים והצוותים הרפואיים במוסד.

בברכה,
ד"ר ורד עזרא
ראש חטיבת הרפואה
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העתקים:
מר משה בר סימן טוב – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
פרופ' סיגל סדצקי – ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
פרופ' ירון ניב – סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות
ד"ר אודי קלינר – סגן ראש שירותי בריאות הציבור
עו"ד אורי שוורץ – היועץ המשפטי
מר מוריס דורפמן – ראש חטיב רגולציה ומחשוב דיגיטלית
ד"ר סיגל ליברנט-טאוב – ראש אגף רפואה כללית
ד"ר הדר אלעד – ראש אגף רפואה קהילתית
פרופ' יהודה כרמלי – מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות
לאנטיביוטיקה
פרופ' מיטשל שוואבר – מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים
פרופ' בעז לב – יו"ר הצט"מ
רופאים מחוזיים
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ' אהוד דוידסון – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
פרופ' מיכאל שרף – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסף נגה – ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,קופ"ח כללית

חטיבת הרפואה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד1176 .
ירושלים 9101002
Medical.directorate@moh.gov.il
טלפון 02-5080731 :פקס02-5655955 :

Medical Directorate
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St.
P.O.B 1176
9101002 Jerusalem
Medical.directorate@moh.gov.il
Tel: 02-5080731 Fax: 025655955

