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 ט 415  :אגרת

 לכבוד 

 נותני השירותים

    עדכונים –התמודדות עם נגיף הקורונה הנדון: 

 

 שלום רב,

  

בשל מצב החירום עקב התפשטות הקורונה והשבתת התחבורה הציבורית, צוין כי  29.3.2020ו מתאריך  415באגרת  .1
נותני שיפוי המיועד לתגמול מיוחד  וייתןהמוסד לביטוח לאומי מאשר הרחבת התקשרות עם נותני השירותים 

 המטפלות בימים בהם תושבת התחבורה הציבורית.  השירותים על הוצאות של הסעת
, בתנאי לצורך כך אצל נותן השירותים ייקלטוידי עובדים שכירים אשר  על לבצע את ההסעותניתן לעניין זה נבהיר ש

  בתקופה זו.או חל"ת דורשי דמי אבטלה נמנים על ואינם  שירותיםהנותני שאינם נותנים טיפול אישי בבית מטעם 
 מסלולי הנסיעה היומית שלהם.ימי העבודה בהם עבדו הנהגים השכירים ופירוט על נותן השירותים לנהל רישום של 

המעיד על ההוצאה  ממערכת השכרעלות דוח ו'  415י שהוגדרה באיגרת פכלדרישת התשלום  יצרףהשירותים  נותן
 .במקום חשבונית בפועל

 

, נבהיר אין לשלוח מטפלות לבתי זכאים בהם אחד מבני הבית נמצא בבידודהמבהיר כי  415באגרת  5בהמשך לסעיף  .2
גמלת הסיעוד מתגוררות בקהילה,  בו אובחנו חולים בקורונה. מטפלותאו בית אבות כי אין לשלוח מטפלים לדיור מוגן 

 עוברות מבית לבית וקיים חשש שידביקו זכאים נוספים.
העסקת עובדים בשכר שיתגוררו במקום ויסייעו גון אלה המוסדות יפעלו למציאת פתרונות כשבמקרים  היא הציפיה

 לצוות הקבוע בטיפול.
אים, לא יעבדו באופן פרטי או בכל דרך אחרת ות במסגרת גמלת הסיעוד ונכנסות לבתי זכמן הראוי שמטפלות העובד

במוסדות בהם ידוע על דיירים בבידוד. במקרים אלו על המטפלות לבחור האם מעוניינות להמשיך עבודתן במסגרת 
 גמלת הסיעוד או במסגרת אחרת.

 

למתן שירות בכל דיור מוגן  מצומצם עוד בנושא עבודה בדיורים מוגנים ובתי אבות : בעת זו יש לייעד מספר מטפלות .3
עם הזכאים המתגוררים  במוסדות וכן לצמצם את המפגש של העובדות צמצם את מספר הנכנסים למוסדותעל מנת ל
 הנחיה זו רלוונטית גם לאזורים ללא החתמה טלפונית וזמנית לתקופת הקורונה בלבד. בקהילה.

 ב ר כ ה,ב

 
 ארנה זמיר

 סיעודמנהלת אגף 
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