
 

 א"שפהת  בשבט,ו'
 1202 ארנוי 19
49521921 :תאמכאס

 דכבול
 יםיללהכ יםולהח י בתיהלמנ
 ןוג דיור מיהלמנ

וגבלויותהל מסגרות מני מהלמנ 

,ם רבלוש

הונרקו למחלקות יםופלמט ך העברתור לצהותגן אבות ואימלמ יםשנדר יםמכמס   :ןדוהנ

 דותסמו בןהים וולהח י בבתןה וזשפהא תקיא מצוש ובהיפהמג  שלהמיצובע יםאנו נמצא
 יםומתמאה יםולהח  שלים בצרכודת לעמנ על ממאמץ ים כלש עונוה. א עד כיםיטרהגריא

 .ופלטעבור כל מ התאימהמ הקלמחית לרות המירביהרה במעבה ולאפשר  COVID 19-ל

ש דר נלקת כתרמח שי וסד בולמ הונרקו ומתמא ופלמט עבירהן לייונמעה יםולת חי באו סדמו
:ןהלל יםדכנוהמע יםמכסהמ שימת את רעבירהל

   .ישויותורג פותרו תות,נלל דף אבחוהכ ידכנ עיואם רפכויס .1
  .יודקפ תוחולל דהכ ידכנ עיודיעסיכום ס .2
.ינראשוה מותיהא מיום - (היסופ לא )הונרקוית לובידה חעבמ PCR תוצאת .3
  .קדופה, חום ויטורצ, סץ דםחל - יםדכנים מעויוניים חסימנ .4
 . לחהשו יואהרפ סדמו בי קשרשי אנרטפ .5

  .ייללמ עבירהש לי . פל בנפרדטוור כל מעב יםודרמס יםמכמסה ש אתיהגש לי
 :האבות ית בשםופל ומטה שם  אתלכתוב שי יילהמ בנושא

havarot.magenavot@MOH.HEALTH.GOV.IL 

 ים סימנריעבהש לי יםמכמסה חו נשליום בו בשתרחלא מת סדמורה לעבההו כובי עחלו הרקבמ
 נא הרעבהה ולביט של הקרמב  . ןיתהנ ככל מהיר וליפך טור לצזאת ,תחרהמ  יוםקרם בבוייוניח

     .יילבמ ןלעדכ

ה,  ר כ בב

 אובט-רנטיביגל לס ד"ר 
 יתכלל הוא אגף רפשרא

ןלול אית ארבגש ד"ר
 הוחרוה ת משרדישרא הופא ר

ןמוירוד מופ' נמפר
תהון אבות ואימת מגיש תכנרא

                
 

 תלליואה כ רפףאג
 תיאוהבר דרשמ
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 אגף רפואה כללית 
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
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 :יםקעתה
 

 תו הבריאי, משרדכללה הלהמנ - ילו יחז ופ'פר
 לכ"למנ השנמה - טוומר גריתרופ' אפ

 הארפוה יבתטש חרא - ראז עורד ד"ר
 הנרוקו יתנהל תכנמ - שן אחמ נופ'פר
 הנרווק הטאה מרפו יוללמכ הלמנ -  בשארתהר בשאופ'פר

 יםילתשממה יםיואפהר יםכזרהמ יבתחט שרא - ןדו דגדו ד"ר
 דיעוהס הלינש מראית ות ארצישרא ותאח - רגולדב גיש שוד"ר
 יתכלל אותיבר ירותש כ"למנ - ןסווד דוידהא ופ'פר

 יתכלל ותאיי בררותיש ים,ולהח י בתיבתחט שראו כ"לנסמ - ןייינשטיי ו אורלד"ר
 הוחרוה רדשי אבות, מ בתחוםת הלתמנ -  שרףיגב' חנ
 הוחרוה ם, משרדיקיים ותרחאז יתשרא תחוא - י אברבנליגגב' ס

 החוורה רדשה, מחוות רחוא - ן איליתומ שלגב'
 

 
 


	נהודן:  סמכמםי רדנשםי מלמיאו תובא ןגתוהצל רותרבעה ך טמלפוםי תוקלחמל וקרנוה



