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 הבינוי והשיכוןהנחיות לביקור דיירים בבתי גיל זהב בניהול משרד  –נספח הנדון: 

 

 :רקע

עדר ם. הוהתדרדרות כללית בבריאות מגורמי הסיכון הגדולים לדיכאון אחדבדידותם של הדיירים הינה 

הבדידות, בעל  , מעצים את תחושתבפרט בכלל ועם בני משפחתם מפגשים בין הדיירים לבין אנשים אחרים

 הבריאותי. השלכות על התפקוד, על מצב הרוח ועל המצב

נתק ההיקרים להם בשעתם הקשה.  טשו את, המרגישים שנלהעדר המפגשים השלכות גם על בני המשפחה

 .צוותי הבתיםאמון בין המשפחות לבין  ארוך הטווח גם מעורר תחושות קשות של חוסר

הוא חלק מתפקידי צוות הבית הן בשגרה והן בימים לבין בני משפחותיהם  הבתיםעידוד הקשר בין דיירי 

 מקצועית כי זו היא טובתם של הדיירים כמו גם זכותם. כל זאת מתוך הבנה, אלו

הגנה על בריאותם  המציאות הקיימת מצריכה, לעיתים, הפעלת מערכת איזונים שונה לצורך עם זאת,

דיירים בבתי גיל זהב הינם קבוצת סיכון עובדה כי הלנוכח ה טחונם של הדיירים, הצוות והמשפחות.יוב

 ויחד עם זאת  הינם עצמאייםבתקופה זו 

 לביצוע ביקורים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה. הנחיות מותאמות להלן  

 

 :ההנחיות פירוט

 ככלל, ניתן לאפשר ביקורים במגבלות המפורטות להלן, וזאת במטרה להפחית את בדידות הדיירים. .1

מהבאים: בן משפחה, כל דייר רשאי לקבל מבקר אחד בלבד בכל ביקור. המבקר יהיה אחד  .2

 אפוטרופוס או מי שאושר באופן פרטני על ידי החברה בנסיבות מיוחדות.

. לא תתאפשר כניסה למבנה לצורך מעבר הביקור יתבצע מחוץ למבנה, בחצר הבניין או בגינה סמוכה .3

 לגינה.

 יש לוודא כי המבקר עובר תשאול, בדיקת חום ומילוי הצהרת בריאות ולובש ציוד מגן )מסיכה .4

 וכפפות(, בהתאם להנחיות. 

 . או באריזות סגורות מבקר המביא איתו מזון, נדרש להביא את המזון בכלים חד פעמיים בלבד .5

בשום מקרה אין לאפשר ביקור של אדם שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו, שוהה בבידוד או שהינו  .6

 חולה מאומת.  

מ'. על  2בריאות, לרבות מיגון ומרחק של בעת הביקור, יקפידו הדייר והמבקר על הנחיות משרד ה .7

 החברה המנהלת ליצור במידת האפשר מרחבי ישיבה מרוחקים ומתאימים בחצר הבית. 

באחריות החברה לקבוע כללים לאישור חריג של מבקרים בתוך המבנה וזאת במקרים שבהם הדייר  .8

או גורם אחר שיוגדר על ידי  אינו יכול לצאת מהבית עקב מגבלות פיזיות, שיאושרו על ידי עו"ס הבית

 החברה. הכללים יכללו התייחסות לנושאים הבאים:

 מנגנון וכללים לאישור מראש של הביקורים והמבקרים.  .8.1



 כל דייר רשאי לקבל מבקר אחד בלבד בכל ביקור. .8.2

(, למעט מקרים דחופים שיאושרו 8:00-16:00הביקורים ייערכו בשעות הנוכחות של צוות הבית ) .8.3

 פרטנית. 

 ימנעות של מבקרים, ככל הניתן, משימוש במעליות או בתשתיות ציבוריות אחרות במבנה. ה .8.4

 הביקור ייערך בדירת הדייר בלבד, תוך הקפדה על הנחיות שמירת המרחק והמיגון. .8.5

 .מבקרים בו זמנית 10-לא ישהו בתוך הבניין יותר מ .8.6
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