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 "א, התשפתשריב י"ג

 2020 קטובראוב 01 

 338586520ימוכין: ס 

 )במענה נא ציינו מספרנו( 

  לכבוד

  מפעילי ומנהלי מעונות יום שיקומיים

 מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים

  

דכון ע התמודדות עם נגיף קורונה -היום השיקומיים נוהל הפעלת מעונות הנדון: 

 202010.01. –ל 

מסמך זה מרכז את כל ההנחיות המעודכנות להפעלת מעונות היום השיקומיים, 

והוא כולל  18.08.2020במגבלות צווי הקורונה. מסמך זה מחליף את ההנחיות מיום 

תוספות בשני תחומים: תקופת ההסתגלות של הפעוטות והנחיות לפעולה כאשר עובד 

 או פעוט נמצא חולה קורונה או נחשף לחולה קורונה מאומת. 

 ימי הסתגלות לפעוט חדש .1

שעות ההסתגלות לכל משפחה )הורה ופעוט( יתואמו מראש. כל מפגש הסתגלות  2.1

 ימשך עד שעתיים.

 כניסה של משפחה אחת בכל פעם.  2.2

כיתה, חדר רצוי בחצר מוצלת, ) ההסתגלות תתקיים באזור תחום ומאובזר 2.3

 מ' זה מזה ועם מסכות.  2כל הנוכחים המבוגרים להיות במרחק  (.טיפולים,

שימנע מפגש  יתכנו במעון מספר אזורי מפגשי הסתגלות הפועלים במקביל ובלבד 2.4

 בין ההורים.

 גננת /סייעת /מטפל.  אחד במהלך ההסתגלות ישהו ביחד: הורה, פעוט ואיש צוות 2.5

מפגש הסתגלות זה, הפעוט ייקלט בכיתתו, לימי הסתגלות מדורגים בהתאם לאחר  2.6

 לצרכיו ובתאום עם הוריו.
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  הסעות .2

 הרשות המקומית תדאג להסעות לפעוטות שהוריהם יבקשו עבורם הסעה.  .2.1

ההסעות יופעלו כרגיל באמצעות הרשויות המקומיות על פי המסמך "דגשים  .2.2

תקופת הקורונה" המסומן ב שיקומייםוהנחיות להסעת פעוטות למעונות יום 

 "נספח ג" ולהנחיות של משרד הבריאות. 

יודגש כי ניתן לבצע הסעה של שני פעוטות עם מלווה אחד במונית ובתנאי  .2.3

 שהפעוטות ישבו כל אחד במושב הפרטי שלו כשהמלווה ביניהם. 

  פעוטות שלא יתקבלו למעון .3

 חולה קורונה מאומת. נמצא ,המתגורר עמו באותו בית ,פעוט שמישהו ממשפחתו .3.1

פעוט שיש לו סימנים של חום, נזלת ושיעול ורופא החליט שלא צריך בדיקה.  .3.2

 שעות מירידת החום. 48פעוט זה יחזור למעון רק בחלוף 

פעוטות עם מצבים רפואיים הקשורים בסיכון מוגבר: מחלות ריאה ולב לא יציבים  .3.3

 ם, אסטמה לא מאוזנתובכלל זה פעוטות מונשמים, פעוטות עם טרכאוסטו

  כדומה. אחות המעון או המנהל יעבירו את הרשימה לפיקוח המחוזי.ו

 .מערכת החיסון: יוכלו להגיע למעון באישור רפואיפגיעה בל פעוטות עם  .3.3.1

ואשר הגורם  פעוטות ממקומות שבהם יש שיעור הדבקה גבוה ויש בהם סגר .3.4

המוסמך )פיקוד העורף או משרד הבריאות( קבע כי לא יוכלו לצאת למעון או כי 

  .המעון ייסגר

 פעוטות ממשפחות שמביעות התנגדות לחזרה בשלב זה. .3.5

נוהל, וכן ה פעוטות שלא יתקבלו למעון ימשיכו לקבל מענה בביתם על פי .3.6

 באמצעות למידה מרחוק. 

יכול  - אומת כחולה ולאמישהו מבני ביתו בבידוד ש עוט, ללא תסמינים,פ :הבהרה 

 להגיע למעון. 

  כיתה .4

 כיתות המעון יחזרו לפעול כפי שהיה בשגרה.  .4.1

 לכל כיתה יהיו אנשי צוות קבועים עד כמה שניתן. .4.2

אין לחבר קבוצות בזמן אכילה או פעילות בחצר )ניתן להפריד לפי זמנים או  .4.3

 מקום(.
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 וטב"םטיפול של מקצועות הבריאות  .5

 . בלבדצוות מקצועות הבריאות יטפל פרטנית בפעוטות בחדרי הטיפול  .5.1

טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף האוטיזם יינתן בהתאם לסיכום בין מנהלת  .5.2

 המעון לבין רכזת הטיפול. 

 כל פעוט יישב באותו כיסא וליד אותו מקום בשולחן במשך הפעילות. .5.3

 18/05/20צו משרד הבריאות שהופץ ב  בנוגע לשימוש במסכה, יש לפעול על פי .5.4

 והופץ )באם אין אפשרות לבצע טיפול עם מסכה ניתן להסירה(. 

  ימי ושעות לימוד .6

 שישה ימים מלאים בשבוע.  -ל פי הכללים הנהוגים בשגרה ע המעון יפעל

 ארוחות  .7

הספקת הארוחות תהיה כבשגרה תוך הקפדה ככל שניתן, על מרחק של שני מטרים 

 מפעוט לפעוט ואי העברת כלים ומאכלים מפעוט לפעוט. 

 אנשי צוות יאכלו בחדר הצוות, כל אחד בנפרד

 עובדים שלא יחזרו בשלב זה לעבודה במעון .8

 עובד הנמצא באוכלוסיית סיכון על פי הגדרות משרד הבריאות. . 9.1

 על פי בחירתו. 67עובד מגיל  . 9.2

ואשר הגורם המוסמך )פיקוד העורף או  עובד שגר באזור גיאוגרפי מוגבל . 9.3

 . משרד הבריאות( קבע כי לא יוכל לצאת מאזור זה

 עובד שמישהו מבני ביתו הינו חולה מאומת או שהוא עצמו נדרש לבידוד.  . 9.4

ומעלה, שיעול, קשיי נשימה  38ורונה: חום עובד שיש לו תסמינים הקשורים לק . 9.5

 או תסמין נשימתי אחר.

 עובדים אלו ימשיכו לתת מענה מרחוק.

 הנחיות להעסקת עובדים  .9

שמישהו מבני ביתו "חייב בבידוד" סימנים הקשורים לקורונה  ללאעובד  . 10.1

 עקב חשיפה/ חשד לחשיפה לחולה מאומת יכול לבוא לעבודה.

סמינים, ורופא החליט שאין מדובר בקורונה )מסרב ת מילדיו עםעובד שאחד  . 10.2

 לשלוח לבדיקה(, יכול לחזור לעבודה. 

העובדים יחתמו על תצהיר כל בוקר שאינם סובלים מחום או תסמינים  . 10.3

 נשימתיים, בנוסח המצורף ומסומן "נספח א". 

 .יש למלא בכל יום דפי נוכחות של הצוות והעובדים במעון . 10.4
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מעון שיש בידיו מדחום ללא מגע עם הנבדק יוכל לבדוק את חום גופו של  . 10.5

 העובד וכן של הפעוטות.

  מיגון הצוות והפעוטות .10

לא ניתן למנוע לחלוטין מגע או לשמור על מרחק בין ילדים ולכן נדרשת  .10.1

תוך הפרדה, ככל  וקבועות הקפדה יתרה על היגיינה ועבודה בקבוצות קטנות

 הקבוצות בכל כיתה לאורך כל שעות הפעילות במסגרת.הניתן, בין 

תותר הכניסה למעון אך ורק לצוותים ולפעוטות, בהתאם לתכנית שנקבעה. על  .10.2

צוות המעון ללבוש חלוק או חולצה ארוכה בכל שעות הפעילות. החלוקים 

יחוטאו מידי יום. המעון יחוטא לפני כל יום פעילות. באחריות המנהל לוודא חיטוי 

כיתות, המרחבים, השירותים, המסדרונות, המעקות הידיות וכל מתקן, של ה

 משטח, משחק או אביזר שהפעוטות נוהגים לגעת בו. 

יש לייבש את הידיים טרם מגע עם פעוטות לאחר שימוש באלכוהול ג'ל )עלול  .10.3

 לגרום לתגובה אלרגית קשה(. 

לדו תסמינים על ההורה יהיה למלא כל בוקר טופס בו יצהיר, כי אין לו ולי .10.4

וכי ילדו לא חר(, א שיעול, קושי בנשימה או כל תסמיןחום, הקשורים לקורונה )

. נוסח ההצהרה מצורפת היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

 ומסומנת "נספח ב" 

 הצהרות ההורים יאספו בכל בוקר ויתויקו בתיק הפעוט.  .10.5

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות ובתום הפעילות.  .10.6

 ש להקפיד על רחצת ידיים של כל הפעוטות ואנשי הצוות. י לפני האוכל,

במהלך פעילות חברתית, לימודית וטיפולית, יוקפד על שימוש אישי באביזרים,  .10.7

ים, וכד'. ככל האפשר מומלץ שלכל פעוט תהייה סלסלה אישית עם משחק

 חפצים נצרכים ומותאמים.

בפעילות משותפת יש להימנע, ככל האפשר, מהעברת חפצים מיד ליד. במצב  .10.8

בו יש שימוש משותף בחפצים יש להקפיד על ניקוי וחיטוי מרובה גם כשנעשה 

פרדה בין הקבוצות שימוש בכפפות. במעבר בין חללים, יש להקפיד על ה

ולהקפיד על כללי היגיינה וחיטוי משטחים ומתקנים לפני כל שימוש, בהתאם 

 לנהלי משרד הבריאות.
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על הצוות להקפיד על עטיית מסכה פה ואף בשטחים  עטיית מסיכת פה ואף: .10.9

הפתוחים במעון. בכיתות בזמן פעילות עם הפעוטות יש לעטות מסכה ככל 

 וע בכפפות.שניתן ואפשרי. אין צורך קב

על המעון להקפיד כי לא תהיה התגודדות בכניסה למעון ויישמר מרחק של שני  .10.10

ל המבוגרים למסור את ע ת הפעוטות למעון.א מטר בין המבוגרים המביאים

 הפעוט ומיד לצאת מבלי להתעכב. 

 יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדרי הכיתות שבהם מתקיימת הפעילות. .10.11

חיטוי יסודי של הכיתות והמרחבים המיועדים לקליטת בסוף כל יום יתבצע  .10.12

 הפעוטות .

בעת מגע עם הפרשות גוף יש להשתמש בכפפות תוך החלפת  –הפרשות גוף  .10.13

כפפות בין ילד לילד, לזרוק את הכפפות לאחר השימוש ולרחוץ ידיים במים 

 ובסבון )הן איש הצוות והן הפעוט(. איש הצוות יבצע בנוסף חיטוי בתמיסת כלור

ליטר מים. לאחר הניגוב יש לתת  1-מ"ל אקונומיקה ב 40זאת אומרת  0.1%

 למשטח להתייבש.

כניסת ויציאת פעוטות אל חדר השירותים תעשה אחד  –שימוש בחדרי שירותים  .10.14

 אחד ככל שניתן, תוך שמירה על הפרדה בין הקבוצות ככל שניתן.

במסכות, או מטרים ו 2פגישות צוות עם הורים יהיו בחצר בלבד במרחק  .10.15

 באמצעים מקוונים.

 ועם מסכות. כל ישיבה של צוות תהיה בחצר תוך שמירה על כללי ריחוק חברתי  .10.16

  כללי כניסה ויציאה .11

בשעת קבלת הפעוטות יוצב אחד העובדים בכניסה למעון לשם פיקוח על  12.1

 הכנסה מסודרת של הפעוטות.

אותו לאיש צוות מסור יואת הפעוט עד לפתח המעון ביא יהמלווה או ההורה  12.2

במרחק שני מטרים זה מזה עם מסכה והמעון. המלווים וההורים ימתינו בפתח 

 עד לקבלת הפעוט ע"י הצוות. 

בסוף יום הפעילות יגיעו המלווים לשער ויודיעו באינטרקום על בואם. הסייעת  12.3

 תוציא כל פעוט אל המלווה. 
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חולה בקורונה/ נחשף לחולה או חשוד הנחיות לפעולה כאשר עובד או פעוט נמצא  .12

 לחולה

לאחר שאיש צוות או פעוט נבדק ונמצא כי הוא/היא חולה קורונה יש לבצע  .12.1

 פעולות אלה:

 .להתקשר אל ד"ר הדר ירדני או רונית אפרים לדיווח וקבלת הנחיות .12.1.1

להודיע למפקחת על המעון וללשכה לשירותים חברתיים ברשות  .12.1.2

 .המקומית

ות המחוזית, לאחות האפידמיולוגית, להתקשר ללשכת הבריא .12.1.3

  .לדיווח וקבלת הנחיות

באם הוחלט על סגירת המעון, יש להודיע להורים בצורה מסודרת  .12.1.4

להורים ולהפנותם לקופה לביצוע בדיקה )על פי הנחיות האחות 

  .האפידמיולוגית(

 -במקרה שאיש צוות או פעוט נחשפו לחולה מאומת או יש להם תסמיני קורונה  .12.2

 יש לבצע פעולות אלה:

 .לדווח לד"ר הדר ירדני או רונית אפרים לקבלת הנחיות .12.2.1

להודיע למפקחת על המעון וללשכה לשירותים חברתיים ברשות  .12.2.2

 .המקומית

המטפל לבדיקה והתייעצות תוך ציון כי מדובר במעון להפנות לרופא  .12.2.3

 .יום שיקומי

 לעקוב אחר התוצאות ולעדכן את הרשומים מעלה. .12.2.4

 ב ב ר כ ה ,

 חום עידו עו"סנ      ד"ר הדר ירדני

 נהל השרות לילדים ונוערמ  מנהלת היחידה להתפתחות הילד ושיקומו

 משרד העבודה והרווחה    שרד הבריאותמ 

 נספח א'

  

( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה חדש 1א ) 3לפי סעיף  טופס הצהרת עובד

 2020הגבלת פעילות( תש"ף 

        שם מלא : 
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      מספר תעודת זהות: 

       מקום עבודה: 

 אני מצהיר/ה כי:

 מעלות צלזיוס. 38מדדתי חום בבוקר ולא היה לי חום מעל  .1

 אין לי תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה* או כל תסמין אחר(בנוסף,  .2

 לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. .3

                  

 תימהח    ס' תעודת זהותמ     ם העובדש   אריךת 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
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 הפעלת מעונות היום השיקומיים )התמודדות עם נגיף קורונה(

 נספח ב'

חדש ( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה 1א ) 3טופס הצהרת הורה לפי סעיף 

 2020הגבלת פעילות( תש"ף 

      מספר תעודת זהות:         שם מלא: 

     שם המעון:         שם הפעוט: 

   

 אני מצהיר/ה כדלהלן:

 מעלות צלזיוס. 38 -מדדתי חום לילדי / ילדתי, ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל .1

 בנוסף אינו סובל/ת משיעול או קוצר נשימה*. .2

ילדי/ילדתי לא היה / היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים למיטב ידיעתי  .3

 .האחרונים

                

 תימהח   אריךת    ס' תעודת זהותמ   ם האחראי / הורהש 

 * למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.
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 הקורונה( הפעלת המעונות היום השיקומיים )התמודדות עם נגיף

( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה חדש 1א ) 3טופס הצהרת הורה לפי סעיף 

  2020הגבלת פעילות( תש"ף 

مؤسسات التربية -3)تصحيح رقم  2020أيار  1تصريح وفقا لصيغة مرسوم الصحة 

 والتعليم(

 נספח ב'

       : قم الهويةر      :االسم الكامل

       :  سم الروضةا      : اسم الطفل

 انا أصرح بما يلي:

 ٣٨عن  أقل جسمه/ا حرارةتبين ان درجة و طفلتي /قمت بفحص درجة حرارة طفلي  .1

  درجة مئوية.

  .باإلضافة ال يعاني من السعلة او ضيق التنفس .2

وفقا لمعلوماتي طفلي / طفلتي لم يكن/ لم تكن على اتصال قريب مع مريض بفيروس  .3

 األخيرين.الكورونا في األسبوعين 

 *باستثناء سعال أو صعوبة في التنفس نتيجة وضع مزمن مثل الربو او أي حساسية أخرى.

  

.                

 لتوقيعا اريخت قم الهويةر سم المسؤول/ االهلا 
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 הפעלת מעונות היום השיקומיים )התמודדות עם נגיף קורונה(

 נספח ג'

 תקופת הקורונהב שיקומיים דגשים והנחיות להסעת פעוטות למעונות יום

 20209.6.עדכון ליום 

 כללי

 ( .6ההנחיות במסמך זה הינן בכפוף ובהתאם לצו בריאות העם )תיקון מס' 

ההסעות יפעלו בהתאם לחוק ולתקנות הסעות בטיחותיות, באחריות הרשויות 

 המקומיות, כפי שהיה עד לסגירת המעונות. 

 הנחיות משרד הבריאותלהלן הדגשים למערך ההסעות בהתבסס על 

 הנחיות פרטניות למלווים ולנהגים

 חל איסור על מי שיש לו חום או אחד מתסמיני נגיף הקורונה להגיע לעבודה. .א

 ליו להודיע באופן מידי לאחראי על ההסעות על מצבו הרפואי. ע

 חלה חובה על נהג ההסעות ועל המלווה לחבוש מסכה משך כל זמן הנסיעה.  .ב

יימת הצהרת היעדר תסמיני קורונה, טרם ק שלכל פעוט על המלווה לוודא .ג

 עלייתו לרכב ההסעה.

 אחריות הרשות המקומית

הנחיות .המלווה יהיה אחראי ה הרשות המקומית תדריך את המלווה בכל .א

  לביצוען.

 בימים אלו במיוחד יש להקפיד על נהגים ומלווים קבועים ככל הניתן. .ב

ודם ק בדיקת חום,- ידי הנהג והמלווהתנאי בסיסי לאישור ביצוע ההסעה על  .ג

 ההסעה, כל יום.

פני כל ל כבי ההסעה תדאג לניקיונם כנדרש,ר הרשות המקומית תספק את .ד

פתורים ומתגים עם מים וסבון או כ ניקוי משטחים, מעקות, –נסיעה ולאחריה 

 חומר חיטוי.

פני ל הרשות המקומית תוודא, כי הנהג ו/או בעלי הרכב יאווררו היטב את הרכב, .ה

 ואחרי כל נסיעה. ברכב יהיו פחי אשפה ומגבונים לחים, לשימוש המלווה.

 יש למלא דו"ח יומי הכולל את שמות הנהג, מלווה ופעוטות. .ו

המלווה נדרש לדווח לאחראי ההסעות ברשות על כל הרעה בבריאותו של פעוט  .ז

מבני שעלה לרכב ההסעה, כמו גם על תסמינים האופייניים לקורונה לו ו/או למי 

 משפחתו.
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 כללי התנהגות וישיבה ברכבי ההסעה

 –ברכב שאינו מונית יש להשאיר את שורת המושבים הראשונה שאחרי הנהג  .א

 שורה ריקה.

הפעוטות יישבו במקומות קבועים, ככל האפשר, במושב הבטיחות הפרטי של  .ב

 כל פעוט. 

ם החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה, יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחי .ג

 לאחר כל נסיעה. 

הסעה במונית תתאפשר לשני פעוטות. שניהם יישבו במושב האחורי , כל אחד  .ד

 לו והמלווה יישב בין שני הפעוטות , ש מושב הבטיחות הפרטיב ליד חלון, קשור

 פעוטות אינם נדרשים לחבוש מסיכה. .ה

יש להימנע ממגע פיזי עם הפעוט פרט להושבתו במושב הבטיחות וטיפול חיוני  .ו

 שמירה על ניקיונו ובריאותו. ל

 מו ידיות ומעקות.כ יש להימנע מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, .ז

לא א לתות במגע ישיר של כף היד(ד אפשר מפתיחתה יש להימנע ככל .ח

 באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד'(. 
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