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 –התמודדות שירותי הרווחה עם נגיף הקורונה  -חוזר מנכ"ל 
 34חוזר מספר  – הנחיות למסגרות בנוגע לדיירים ועובדים מחוסנים

 כללי .1

שהתחסנו מחד, אך עדיין שיעור תחלואה גבוה  יםבעת הזו, כאשר רבים הדיירים ואנשי הצוות 1.1

מאידך וקיימות  עדויות להדבקה גם אחרי שמונה ימים מחיסון שני, יש ליצור איזון בין הרצון 

לחזור לשגרה חדשה לבין תקופת ביניים זו עד שיצטברו נתונים שיסיעו להתבהרות התמונה 

 .הכוללת ומידת השינוי בה ניתן לנקוט

חשופות יותר להדבקה, בשל העובדה  משרדרות במסגרות חוץ ביתיות של האוכלוסיות המתגור 1.2

 .שמתגוררים בהן דיירים רבים ויש בהן כניסות ויציאות תדירות, כפי שנוכחנו בשנה החולפת

בשל מצב לצד האמור, חלק מהאוכלוסיות במסגרות אלו הינן בסיכון גבוה אם בשל גיל ואם  1.3

סיכוי להדבקה, זהירות שננקטה לאורך כל תקופת לצמצום הרפואי ונדרשת זהירות יתר 

ואינם  מהדיירים פטורים משימוש במסכות המגיפה, גם לאחר החיסון השני. חשוב לציין, כי חלק

 .גובר הסיכון להדבקה וי קרוב, שבעטיעל ריחוק פיזי ונזקקים לסיוע פיז יכולים להקפיד

לוסיות צעירות יותר פוגעות גם באוכו המתאפיינות בכושר הדבקה גבוה ,נוכחות מוטציות חדשות 1.4

 .מהוות שיקול נוסף לנקיטת זהירות ,שעד עתה נפגעו פחות

בשל כל האמור, מתוך הצורך לדאוג לשלומם של דיירי המסגרות ומתוך הכמיהה לחזור לשגרה  1.5

 שלהלן.בטוחה יותר לאחר החיסון, נכתבו הנחיות הביניים 

סגרות בקהילה וזאת עד להוצאת הנחיות ייעודיות הנחיות אלו יחולו בהתאמות הנדרשות על מ 1.6

 .למסגרות אלו

יש לציין שבעת שיפורסמו הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות יעודכנו בהתאם גם הנחיות  1.7

 .אלו

 .1.2.2021שפורסם ביום  33 ספרחוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מנכ"ל מ 1.8

מי שקיבל שתי מנות חיסון וחלפו שבעה ימים מעת החיסון  -"מחוסן"  –לצורך הנחיות אלה  1.9

 .השני ומחזיק בידיו אישור על כך או מי שמחזיק באישור החלמה תקף

 מהותיכנית הדיגומים במסגרות המשויכות למגן אבות ואהמשך ת .2

-א, לזיהוי חולים דיירים בחודשים האחרונים מתקיימת תכנית דיגומים לעובדים ולעיתים 2.1

 מהות.יתסמינים ולקטיעה מוקדמת של שרשראות הדבקה, במסגרות המשויכות למגן אבות וא

ככלל, אין לדגום מחלימים ומחוסנים אלא בשל סימפטומים המחשידים לקורונה או בהתאם  2.2

 למפורט להן.

עם זאת, דיגום כלל הצוות ודיגום דיירים באירוע חשיפה למחלה ימשיך שישה שבועות מעת מתן  2.3

 המנה.

המשך תכנית הדיגומים מעבר לשישה שבועות יישקל לאחר בחינת הנתונים שיצטברו במהלך  2.4

 ששת השבועות הראשונים.
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 גילוי עובד או דייר חולה באמצעות סקר .3

 .תבוצע חקירה אפידמיולוגית לברור מקור החשיפה 3.1

 יתועד מצב תסמינים. 3.2

יצאו לבידוד כפי שנקבע  -עובד שאינו מחוסן או דייר שאינו מחוסן שנחשפו לחולה הנ"ל  3.3

 בהוראות התקפות בעת הזו.

על הנחיות המיגון כנדרש, או דייר מחוסן שנחשף לעובד או דייר שהתגלו  עובד מחוסן, שהקפיד 3.4

 יונחו להיבדק לקורונה אך לא יכנסו לבידוד. –כחולים בסקר 

יות(, מומלץ הסתבר כי עובד מחוסן לא היה ממוגן בעת החשיפה לחולה המאומת )בניגוד להנח 3.5

להנחותו להיבדק לקורונה ולשוב לעבודה רק לאחר קבלת תשובה שלילית. ככל שהעובד חוזר 

לעבודה לפני קבלת התשובה, יש להבטיח ככל הניתן שיעבוד בעבודות שאינן דורשות מגע עם 

הדיירים או בעבודות עם דיירים מחוסנים בלבד, גם אם הן דורשות מגע. יש לדאוג שיקפיד על 

 גון מלא כנדרש )מסיכה, משקף וחלוק חד פעמי(.מי

 חשיפה אינטנסיבית לחולה .4

הכוללת לינה או ארוחות משותפות , תיחשב שהיה ממושכת ללא מיגון" חשיפה אינטנסיבית" 4.1

 קבועות בתוך פרק זמן רציף או מגורים בבית אחד עם חולה.

להיבדק לקורונה ולשוב מומלץ להנחותו  -עובד מחוסן שנחשף בחשיפה אינטנסיבית לחולה  4.2

לעבודה רק לאחר קבלת תשובה שלילית. ככל שהעובד חוזר לעבודה לפני קבלת התשובה יש 

להבטיח, ככל הניתן, שיעבוד בעבודות שאינן דורשות מגע עם הדיירים או בעבודות עם דיירים 

ה, משקף ש )מסיכמחוסנים בלבד, גם אם הן דורשות מגע. יש לדאוג שיקפיד על מיגון מלא כנדר

מומלץ שהעובד ימשיך ויעשה בדיקות נוספות פעמיים בשבוע עד שמקור וחלוק חד פעמי(. 

 .החשיפה קיבל "אישור מחלים"

אומת אחד מדיירי המסגרת כחולה, הדיירים והעובדים שאינם מחוסנים, שנמצאו כחבי בידוד  4.3

מחברי אותה  בנפרדיצאו לבידוד בהתאם להנחיות הרגילות,  –בחקירה אפידמיולוגית  

כך נחשפו אליו בחשיפה המצויים עמו באותה קפסולה ובשל  דיירים מחוסנים; הקפסולה שחוסנו

אינטנסיבית, ייבדקו בהקדם ועד לקבלת התשובה יישארו בחברת דיירי הקפסולה המחוסנים 

 (.)ללימודים או תעסוקה וכדומהבלבד מבלי לצאת מהקפסולה או מהמסגרת 

בחשיפה אינטנסיבית ברורה מחוץ למסגרת )כגון חשיפה לבן משפחה חולה דייר מחוסן שהיה  4.4

בעת לינה בבית(, ייבדק בהקדם לקורונה ועד לקבלת תשובה לבדיקה לא יישן ולא יאכל עם 

דיירים אחרים ויימנע ממגע קרוב מיתר הדיירים בקפסולה. האמור בסעיף זה יחול על דירות של 

ת שיש ביניהן דיירים המוגדרים כבעלי סיכון לתחלואה קשה עד שישה דיירים ממינהל מוגבלויו

 .)הקבוצה האדומה(

לציבור הרחב באותה עת,  נתנוישידירות הכוללות עד שישה דיירים ינהגו בהתאם להנחיות  דיירי 4.5

 .אינטנסיביתגם בעת חשיפה 
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 עובד או דייר עם תסמיני קורונה .5

 או בדק לקורונה ללא קשר לסטטוס החיסוןייבודד ויעובד או דייר עם תסמינים המחשידים לקורונה 

 .החלמה או סוג המסגרת בה הוא מתגורר

 הנחיות כלליות .6

למחוסנים לאחר חשיפה לחולה מאומת  וץ למסגרת, לתעסוקה, לימודים וכדומהיציאה מח 6.1

 .תתאפשר על פי הכללים שלעיל

(, שחוסנו באופן מלא, דיירי מינהל מוגבלויות מקבוצת הסיכון ללקות במחלה קשה )אדומים 6.2

 .מחלימים או במיגוןחזור לתעסוקה בקפסולה של מחוסנים או יכולים ל

וד או בדיקה אלא אם יפתח אינו נדרש לביד מחוסן החוזר מאשפוז, דיאליזה וכדומהדייר  6.3

 תסמינים.

מועמד חדש למסגרת שהינו מחוסן אינו נדרש לבידוד גם במסגרות בהן דייר חדש שאינו מחוסן  6.4

 .לכך נדרש

 .עד להנחיות חדשות ישמרו ההנחיות לגבי חובת פעולה בקפסולות 6.5

חשוב להדגיש שגם אם כל הדיירים והעובדים מחוסנים יש להמשיך לשמור על הכללים, יש  6.6

גיינת ידיים והקפדה על כלל ההנחיות שטרם ילהמשיך ולהקפיד על הנחיות המיגון, ריחוק פיזי וה

 .במניעת תחלואה ובקטיעת שרשראות הדבקההשתנו. הקפדה על ההנחיות תסייע 

 שאינם עובדיםאו /ו מקבלי שירות דיירים לגבי הנהוגים בכללים שינוי כל איןכי  מובהר 6.7

 .מחוסנים

 


