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 2020 אפריל 07, פ"תש.ניסן.ג"י  :תאריך

 יד 415אגרת 

 לכבוד 

 נותני השירותים

 עדכונים -התמודדות עם נגיף הקורונה הנדון: 

 שלום רב,

בשימוש אין צורך משרד הבריאות קובע שבעת טיפול בזכאי שאינו בבידוד או חולה  .1
בהתאם לכך החלוקים שיסופקו על ידי ביטוח לאומי יהיו עבור בחלוק חד פעמי. 

עם זאת המלצתנו המקצועית היא להדריך מטופלים חולים או מטופלים בבידוד בלבד. 
לזמן הטיפול אותו תלבש עם כניסתה  את המטפלות שבכל בית מטופל יהיה בגד ייעודי

 במקום קבוע. הבגד יישמר בבית הזכאי לבית הזכאי ותסיר עם סיום העבודה.

אנשים  בדיור חוץ ביתי בו מתגורריםטיפול בדיירים הנחיות משרד הבריאות לגבי  .2
יש בו שוהים הדיירים בבידוד או חולים  מתחםשבעת הכניסה לקובעות , חוליםבבידוד/

 להקפיד על מיגון ועל סדר לבישת המיגון :

 במקום נקי., עטים וכדומה הסרת ציוד אישי כגון טלפון נייד, תכשיטים 

  יש לאסוף את השיער –לבעלי שיער ארוך 

 עטיית מסיכה כירורגית שתכסה אף ופה 

 חלוק חד פעמי 

 משקפי מגן( זור המצחמיגון פנים יש להדק טוב לא( 

 היגיינת ידיים 

 יש להקצות בדיור החוץ ביתי מקום נקי אליו אין עטיית כפפות חד פעמיות נקיות
 להתמגנותהצוות וכן מקום המיועד להסרת המיגון.גישה למטופלים המיועד 

באחריות נות"ש לקבל עדכון יומי ממסגרת הדיור לגבי הימצאות דיירים בבידוד 
 / חולים.

 

 ב ר כ ה,ב

 
 ארנה זמיר

 סיעודמנהלת אגף 
 

 העתקים: 
 נכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומיסמ –צקי יגב' אורנה ורקוב

 דובר המוסד -חיים פיטוסי
 מנהלי סניפים ומנהלי תחום גמלאות בסניפי המוסד

 מנהלות מחלקות הסיעוד בסניפים
 אגף סיעוד
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 המטפל/ת בזכאי/ת בבידוד למטפל/ת דף הדרכה
 

 
או בזיהוי תסמינים של קוצר נשימה, מעלות חום  37.5 חום. מעל יש למדוד  לפני יציאה לעבודה .1

 .לעבודהאין לצאת שיעול, צינון וכדומה, 
 בכניסה לבית המטופל מחוץ לדלת, יש להוריד ציוד אישי: טלפון, תכשיטים, עטים וכדומה .2

  לבעלי שיער ארוך יש לקשור את השיער.  ולהכניס לתיק.
 .את ציוד המיגון ותכשיר לחיטוי ידיים ומטליות החיטוי בשקיתיש להכין  .3
 להלן פירוט תהליך העבודה: .4

 
 מיגון פנים במרחק של שני מטריםלהזדהות בדלת ללא הזדהות:  .א

 : המטופל הכניסה לדירה שלמיד עם 
 יש לחבוש מסיכה

 ,ללבוש חלוק חד פעמי
 ,משקפיים למיגון עיניים

 לבצע חיטוי ידיים וללבוש כפפות נקיות
 

להכניס לארון נקי  : את הציוד האישי של המטפלת )תיק, מעיל ...( יששמירת ציוד אישי .ב
 למטרה זושיוקצה בבית המטופל 

 .הכניסה. בהעדר ארון לשים בשקית סגורה ויוצב בסמוך לדלת
 

על ידי ספוג מגיגית  : אין להשתמש בברז ראש מקלחת )דוש(. יש לבצע את הרחצהרחצה .ג
 מים ולשפוך מכלי מים לשטיפת הגוף.

להגיש עזרה  והמטופל יכול לבצע את תהליך הרחצה בעצמו/בהנחיה מילולית, ניתן במידה
 .אך אין לבצע רחצה ע"י המטפל, ויציאה למקלחתבכניסה 

 
 .מצעים, שמיכות או כריות : יש לאסוף את המצעים בזהירות ולהימנע מניעורהחלפת מצעים .ד

 
 רגילים במים וסבון כלים. : במידה והמטופל מתגורר לבדו, יש לשטוף כליםטיפול בכלי אוכל .ה

והסכום במדיח כלים, בתוכנית של את הצלחות  במידה ומתגורר עם בני משפחה, יש לשטוף
סמ''ק אקונומיקה בתוך  40( לאחר ההדחה הידנית בתמיסת כלור מעלות, או להשרות 65

  .למשך דקה )מים ליטר
 

  .: במידה והמטופל מתגורר לבדו, יש לבצע כביסה רגילהטיפול בכביסה .ו
ולכבס סגורה  במידה ומתגורר עם בני משפחה נוספים, יש לשמור את הכביסה בשקית

 .מעלות 65בנפרד ב 
 

 .: יש להכניס לשקית אטומה סגורה ולפנות לפח הרגילטיפול באשפה .ז
 

 .מניעור ריהוט או שטיחים : ניתן לנקות בתכשירי ניקוי רגילים. יש להימנעטיפול במשק בית .ח
 

 מהבית.  : בסיום העבודה יש להסיר מיגון בסמוך לדלת היציאה, לפני יציאההסרת מיגון .ט
 :המיגון תהיה בסדר המפורטהסרת 

 להסיר כפפות מבלי לזהם את הידיים
 לחטא ידיים
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 ללבוש כפפות נקיות
 להסיר את המשקפיים ולחטא במטלית חיטוי ולהכניס לשקית נקיה

 להסיר את הכפפות ולחטא ידיים
 אשפה ולהשליך לפח להסיר את החלוק מבלי לגעת בחלק החיצוני שלו, לאסוף לתוך שקית

 ,מבלי לגעת בחלק הקדמי שלה ולהשליך לפח ולחטא ידיים להסיר מסכה
 ורק אז לקחת את הציוד האישי מהארון/ שקית

 
 ריטים לפח האשפה.לאחר יציאה מהבית ולהשליך את הפ לחטא ידייםיש  .י

 
 

, יש ליצור קשר עם האחראי/ת בסניף ולספק בקורונה או חולה בבית הזכאי בבידוד לאחר סיום העבודה .5
  יש עמידה מלאה בנהלים בדף זה.ש לצייןעל הטיפול, מצב המטופל, אירועים חריגים ותיאור כללי 


