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 .1כללי:
א.

פנדמיה – הופעת זן חדש של נגיף אדם שאינו בתרכיב החיסון.

ב.

הפנדמיה מדבקת מאדם לאדם ולכן מאפשרת התפשטות מהירה בכל העולם.

ג.

כיום החשש העיקרי הוא מהתפשטות פנדמיה של קורונה (  ) covid 19ופנדמיה של שפעת.

ד.

הערכות מוקדמת של מרכז גריאטרי להמשך תפקוד ומתן מענה בעת התפרצות פנדמיה
תאפשר המשך תפקוד תקין של בית אבות בתקופת פנדמיה.

ה.

מסמך זה מהווה מנחה עקרוני למרכזים גריאטריים להיערכות מקדימה והתמודדות עם
פנדמיה.

ו.

בעת הכרזה על פנדמיה ,תבוצע הערכת מצב ויופצו הנחיות עדכניות ע"י משרדי הממשלה.

ז.

הנחיות המשרדים המצורפים כנספחים למנחה והנחיות שיופצו בזמן אמת הן המחייבות.

ח.

הוראות והנחיות הפעולה נגזרות מפרסום צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש ( )2019בידוד
בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף – .2020

 .2עיקרי צו בריאות העם עם להתמודדות המגפה:
א .חלה חובת בידוד בית וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד לכל מי ששב מחו"ל במהלך 14
הימים שלאחר חזרתו ,וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת.
ב .אדם עם חום גוף העולה על  38מעלות צלזיוס ,ישהה בבידוד .חובת הבידוד תסתיים לאחר
מדידת חום גוף שאינו עולה על  38מעלות צלזיוס במשך  48שעות ברציפות לפחות.
ג .אדם שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב
בבידוד בית.
ד .אישור ליציאה ממקום הבידוד בתקופת הבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור
או סגנו או רופא מחוזי או סגנו.
ה .איסור על התכנסות והתקהלות של שני אנשים או יותר למעט אנשים הגרים באותו מקום ,וכן
התקהלות במרחב ציבורי.

 .3הנחות יסוד/השערות:
א .על פי הספרות העדכנית ,העברת הנגיף הינה טיפתית או במגע  .אפשרות להעברה אווירנית
קיימת בעיקר בעת ביצוע הליכים רפואיים המייצרים אירוסול.
ב .שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש.
ג.

ריחוק חברתי והקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויים לצמצם את
התפשטות המחלה בישראל.

ד .יכולים להיות מקרים של  COVID-19ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה.
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 .4מושגים והגדרות:
א .תסמינים קליניים  -חום מעל  38מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד
אחר) לא כולל נזלת כתסמין בודד(.
ב .מוסד – מוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב - COVID19 :מרכז רפואי גריאטרי
)מר"ג (,בתי חולים שיקומיים ,סיעודיים וגריאטריים ,בתי אבות ,מעונות לקשישים ,דיור
מוגן ומקבצי דיור.
ג.

אדם בסיכון לתחלואה קשה ב  COVID-19- -בן  50-69עם  2נקודת סיכון ויותר ,או בן
30-49עם  4נקודות סיכון ויותר.זאת בנוסף לכל בני  70ומעלה .נקודת סיכון אחת) לפי
מודל מכון כללית למחקר (תינתן לקיומם של כל אחד מהבאים :מחלת לב וכלי דם ,סוכרת ,
יתר לחץ דם ,עישון מצטבר של מעל  10שנות חפיסה ,השמנת יתר  ) BMI>30 (,אשפוז
בשלוש השנים האחרונות למעט לידות) כל אשפוז נוסף מוסיף נקודת סיכון(.

ד .מוסדות בהם אותרה תחלואה מאומתת בקורונה – מוסד בו אובחן מקרה אחד לפחות של
קורונה )מקרה מאומת מעבדתית (בקרב דייר או עובד ב  30-יום האחרונים.
ה .חולה מאומת  -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל.SARS-CoV-2-
ו.

חולה חשוד  -אדם עם תסמינים של חום  38ומעלה או שיעול או קושי בנשימה או תסמין
נשימתי חד אחר )לא כולל נזלת כתסמין בודד(.

ז.

דגימה  -בדיקה לצורך זיהוי הנגיף הקורונה.

ח .מגע הדוק  -חשיפה ,ללא ציוד מגן ,ושהייה במרחק של עד  2מטר ,במשך  15דקות לפחות
עם חולה COVID-19מאומת.
ט .חולה חיובי לנגיף קורונה קל  -חולה) בהתאם להגדרת האגף לגריאטריה (חיובי לנגיף ללא
תסמינים של חום ,שיעול וקוצר נשימה ,או שיש לו אחד או יותר מהתסמינים בצורה קלה.
י.

חולה חיובי לנגיף קורונה בינוני וקשה  -חולה) בהתאם להגדרת האגף לגריאטריה (חיובי
לנגיף בעל תסמינים חריפים של שיעול וקוצר נשימה ,המלווים בירידה ברמת החמצון ונזקק
לתמיכה נשימתית לא פולשנית) מתן חמצן (או פולשנית) החדרת טובוס/טרכאוסטומיה
והנשמה מלאכותית(.

יא .צוות חץ  -צוות הכולל אחיות ומטפלים ממקור חיצוני ובמימון משרד הבריאות ,שיסיעו
לתקופה מוגבלת למוסד במשבר של מחסור קיצוני בכוח אדם.
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 .5תרחיש יחוס לאומי לפנדמיה:
א .כיום מדינת ישראל נערכת בדגש על פנדמיה של קורונה (  ) covid 19ופנדמיה של שפעת.
ב .היקף התחלואה במדינה שנדרש להיערך אליו:
 )1תחלואה קלה  -מאות אלפים בודדים במדינה.
 )2מאושפזים כתוצאה מהמחלה – עשרות אלפים בודדים.
 )3מונשמים – אלפים בודדים.
 )4תמותה  2% -מהאנשים אשר חלו.

 .6תרחיש ייחוס פנדמיה לבתי אבות:
א .לאור הערכת היקף התחלואה הכללי במדינה על כל בתי האבות להיערך ל:
 )1תחלואה של  10%מצוות עובדי המרכז.
 )2תחלואה של  10%מקרב קבלנים נותני שרות.
 )3תחלואה של  10%מהמטופלים בבית האבות.
 10% )4החולים יוגדרו חולים קשה ויזדקקו להנשמה.

 .7משמעויות מתרחיש הייחוס לבתי אבות:
 )1יש לתכנן את המשך כלל פעולות הבית בשגרת פנדמיה תוך דגש על פעולות למניעת הידבקות
בפנדמיה בהיבטים הבאים:
א) יש לתכנן הפעלת צוות העובדים תוך הקטנת הסיכון להידבקות.
ב) יש לתכנן מענה לוגיסטי בכל התחומים במינימום כניסה למתחם המוסד .כניסה הכרחית
תהיה עם אמצעי מיגון ,למתחם מוגדר וללא כל מגע עם דיירי המוסד.
ג) יש לתכנן ביקורי משפחות בתיאום ,שליטה ואמצעי מיגון מתאימים.
ד) יש לתכנן פעילות תוך הפרדה מוחלטת בין המחלקות השונות במרכז.
ה) יש לתכנן מיקום למחלקת מבודדים עם גישה נפרדת מיתר דיירי המוסד.
ו) יש לתכנן מיקום מחלקת חולים מאומתים עם גישה נפרדת מיתר דיירי המוסד.

 .8ההערכות לפנדמיה נדרשת בארבעה שלבים:
א .שלב א' – היערכות בשגרה (תכנון המענה ,הדרכה ותרגול ,הצטיידות לחרום)
ב .שלב ב' – הכרזת פנדמיה (מעבר משגרה לחרום) ופעולה למניעת תחלואה במוסד.
ג .שלב ג' – מצב התפרצות תחלואה במוסד.

ד .שלב ד' – מעבר מהתפרצות תחלואה לשגרת פנדמיה.
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 .9עיקרי ההנחיות לפעולת בית אבות בשלבים השונים:
א .שלב א'  -היערכות בשגרה (תכנון המענה ,הדרכה ותרגול ,הצטיידות לחרום)
 )1הכנת תכנית מפורטת של המענה במוסד בעת הכרזה על פנדמיה.
 )2רכש ואחזקת מלאי אמצעים לחרום עבור  14ימי עבודה ע"פ התקן.
 )3הדרכה ותרגול שנתי לצוות העובדים בכל בית אבות.
ב.

שלב ב'  -הכרזת פנדמיה (מעבר משגרה לחרום) ופעולה למניעת תחלואה בבית אבות.
 )1סגירת בית האבות לכניסת גורמים חיצוניים ללא תיאום ואישור.
 )2הכנה וארגון הפרדה מוחלטת בין המחלקות השונות בבית אבות.
 )3הכנה וארגון מחלקת מבודדים בהתאם לתכנון.
 )4הכנה וארגון מחלקת נדבקים במחלה בהתאם לתכנון.
 )5תכנון עבודת הצוותים במחלקות השונות בבית אבות במשמרות של  12שעות ללא חפיפה
פיזית בין המשמרות.
 )6הפעלת תכנית מענה להסעת עובדים בהתאם להנחיות ריחוק חברתי.
 )7הפעלת תכנית ביקור משפחות תוך תיאום והנחיות ריחוק חברתי.
 )8פיקוח וביצוע עבודות אחזקה חיוניות בלבד ללא מגע עם מטופלי המרכז והצוות.

ג.

שלב ג'  -מצב התפרצות תחלואה בבית אבות.
 )1העברת חולים קל למחלקת חולים.
 )2פינוי חולים קשה לבית חולים.
 )3העברת נחשפים למחלקת בידוד.
 )4הגדרת צוות עובדים קבוע לטיפול בחולים בלבד.
 )5דיווח מידי למשרד הבריאות.
 )6ביצוע בדיקות פנדמיה לחולים ומי שהיה איתם במגע.

ד .שלב ד' – מעבר מהתפרצות תחלואה לשגרת פנדמיה
 )1המשך הקפדה על כללי היגיינה וריחוק חברתי.
 )2עבודת צוות בבית אבות במשמרות רגילות.
 )3הקפדה על עובדים והנחיות להקפדה על הנחיות ריחוק חברתי.
 )4המשך הפעלת תכנית ביקור משפחות תוך תיאום ,היגיינה וריחוק חברתי.
 )5פיקוח וביצוע עבודות אחזקה ללא מגע עם דיירי הבית והצוות.
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 .10היערכות ארגונית ומנטאלית לחירום – עקרונות
א .מטרת ההיערכות הארגונית-מנטאלית לחירום.
 )1להבטיח את רציפות התפקוד של המרכז הגריאטרי והצוותים במצבי חירום בכלל,
ולאור משבר הקורונה בפרט ולמנוע הדבקה המונית במוסד ,באמצעות הגברת החוסן
הארגוני והאישי.

ב .תופעות אפשריות בתקופה של סכנת הידבקות בנגיף הקורונה.
)1
)2
)3
)4
)5
)6

חשש מצד הצוותים להגיע לעבודה בשל סכנת הנגיף.
עומס נפשי בקרב הצוותים בשל תחושת האחריות המוטלת עליהם למנוע הידבקות
הדיירים.
קושי להסתגל לעבודה בתנאים 'חדשים' (ציוד מיגון ,ריחוק חברתי ,וכד').
שחיקת הצוותים כתוצאה מעומס העבודה הנוסף הנוצר.
פגיעה בתפקוד הצוותים עקב דאגה לשלום משפחותיהם.
התגייסות גבוהה של הצוותים לעמוד במשימה.

ג .מה יגביר את חוסן הצוותים?
)1
)2
)3
)4
)5

)6

תחושת מוגנות – תחושה שנעשה מאמץ משמעותי להגביר את מוגנות הצוותים
והדיירים ככל שניתן.
תחושת ביטחון ומסוגלות – תחושה המבוססת על ידע והבנה של הסיכון והעובדה שניתן
להימנע מהדבקות ע"י התנהגות נכונה.
תחושת משמעות ונחיצות – תחושה של המנהלים והעובדים שהתפקיד שלהם חשוב
ונחוץ.
גמישות וקשב לצרכים ייחודיים – נכונות המנהלים לסייע לעובדים (ולמשפחותיהם)
בבעיות ייחודיות העולות בתקופה זו.
קשר משמעותי עם המנהל הישיר – תחושה של הצוותים שהמנהלים עושים מאמצים
להקל על ההתמודדות עם המצב החדש ,נמצאים איתם 'מתחת לאלונקה' ,ומכילים את
התחושות שעולות.
לכידות הצוותים – תחושת האחריות של כל איש צוות לעמיתו ("אם אני לא אגיע
לעבודה חבר לצוות יצטרך לבוא במקומי ואני מעמיס על הצוות כולו") ותמיכה הדדית
ביניהם.

ד .עקרונות פעולה ומהלכים מנהיגותיים עיקריים – לפי שלבים.
 )1מצב שגרה.
א) גיבוש תכנית עבודה פרטנית למרכז גריאטרי למקרה של התפרצות נגיף הקורונה,
על פי מנחה זה.
ב) ביצוע הכנה מנטאלית לכלל הצוותים ,הדיירים והמשפחות (ר' עמוד ) 22
ג) תרגול ואימון יכולת ההתמודדות עם מצב משברי מעת לעת (ר' עמוד .)24
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ד) היערכות אישית של העובדים (היערכות מול המשפחה ,הסדרה מול מקומות עבודה
נוספים ,אפשרויות לינה ,וכד').

 )2הכרזת פנדמיה.
א)
ב)
ג)
ד)

הכרזה על מעבר לחירום (אפשרות של התפרצות או התפרצות בפועל) והמחשת
המצב החדש.
חלוקת תפקידים בתוך הצוות הניהולי הבכיר ,על פי התוכנית שנקבעה.
הגדרת תפקידים לכל איש צוות.
איתור אנשים או תהליכים לא מתפקדים.

 )3מצב התפרצות תחלואה בבית אבות  .להלן ,הפעולות הניהוליות-מנהיגותיות
המרכזיות שישמרו את חוסן הצוותים:
א) הקפדה על מוגנות ,התנהגות מונעת הידבקות ו'נראות' המרחב הפיזי .יש לוודא כי
יש לצוותים את הציוד האישי הנדרש ,שהם יודעים כיצד להתמגן ולהקפיד על
שמירת כללים אלה באופן אישי (הימצאות הציוד ,דוגמא אישית וידע כיצד לנהוג
יוצר תחושת מוגנות שיוצרת ביטחון אישי ואמון במוסד ובמנהליו).
ב) נוכחות מוגברת ב'שטח' של מנהל/ת או אחות ראשית .יש להסתובב ,לראות
מקרוב את העבודה ולקיים 'שיחות מסדרון' כך שהאנשים יראו את המנהלים
הבכירים .זאת ,בכדי להגביר את המחוייבות שלהם למשימותיהם.
ג) קיום שיחות שוטפות עם כל הצוות .יש לקיים שיחה עם כל הצוות באופן תדיר
במטרה לעדכן בידע ובהנחיות ,לאפשר 'לאוורר' רגשות ,ולחזק את האנשים (ר' עמ'
.)26
ד) מסרים מחזקי חוסן .חזור/י על המסרים מחזקי החוסן באמצעים השונים
העומדים לרשותך  -שיחת צוות שוטפת ,באמצעות הוואטסאפ ,בשיחות מסדרון
ובשיחות אישיות יזומות (ר' המסרים המרכזיים המומלצים בעמ' .)27
ה) איתור צרכים ייחודיים בקרב אנשי הצוות והדיירים .עובדי צוות המוטרדים
מנושאים שאינם קשורים לעבודה (מצבם הרפואי של בני משפחה ,ילדים שנשארו
לבד בבית ,וכד') יתקשו לתפקד באופן תקין .מומלץ לנסות למצוא לאלה פתרונות
כך שהעובדים יוכלו להתרכז בעבודתם.
ו) איתור אנשים (אנשי צוות ודיירים) המגלים סימני מצוקה .חשוב לנסות ולאתר
אנשים שתפקודם ירוד או שמגלים התנהגויות חריגות (ר' רשימת סימני מצוקה
בעמ'  – )28ולסייע להם בעזרת איש מקצוע מתאים (עו"ס של המוסד או מומחה
לחוסן אישי וארגוני).
ז) וידוא הגעת עובדים (יום לפני) ע"י המנהל ובקרת נוכחות יומיומית בפועל.
ח) ניהול עצמי של מנהלים .על מנת שמנהלים יוכלו להכיל את תחושות וצורכי
הכפופים להם ,מנהיגותם כמנהלים במשבר חשובה במיוחד .על כן ,מומלץ להקפיד
על סדר יום אישי של מנהלים (פסקי זמן למנוחה ,ארוחות מסודרות ,קשר עם
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המשפחה) ,על סבלנות עצמית (גם מנהלים חווים שינויים במצב הרוח ובאנרגיות)
ועל פעילות הפגתית ככל שניתן.
ט) קיום הפוגות וחופשות .הגדר/י זמנים של 'הפסקה' לעובדים בהם יוכלו להוריד
מסיכה ,לנוח ולצאת למקום פתוח ,וכן אפשר/י חופשות (ככל שניתן) של הצוותים
באופן יזום על ידי ההנהלה ,כדי לאפשר התרעננות.
י) הכנסת צוות חץ לפעולה (אם יידרש) .יש לקיים לאנשי הצוות הכנה מנטאלית
ממוקדת (ר' עמוד .)28

 )4המעבר מהתפרצות חזרה לשגרת פנדמיה.
א) הכרזה על מעבר ממצב חירום לשגרה החדשה אליה נכנסים.
ב) ביצוע 'שיחת מעבר ממצב של הכרזת פנדמיה/התפרצות בפועל לשגרה החדשה' (ר'
עמ' .)29
ג) במקרה שהמרכז הגריאטרי עבר אירועים קשים או קיצוניים (התפרצות נרחבת של
הנגיף ,מצב של נטישת צוותים את העבודה ,מוות של דיירים בעקבות הנגיף) ,יש
לקיים 'שיחה מארגנת' ( )Debriefingבסיוע של איש מקצוע מומחה לנושא ,כדי
לאפשר לצוות לעבד את האירוע ,להבין את ההשלכות ולחזק את יכולתם לחזור
לשגרת עבודה.
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הפרקים המורחבים
 .11פרק א'  -פירוט עקרונות מנחים לפעולה ע"פ השלבים
א .עקרונות מנחים לביצוע בשלב א'
 )1כתיבת תכנית פעולה פרטנית לבית אבות.
 )2תכנון חלוקת המוסד למתחמים נפרדים (חולים ,בידוד ,דיירים בריאים ,הנהלה,
לוגיסטיקה ,ע"פ פורמט המופיע בהמשך.
 )3תכנון מתחמי ביקור משפחות בכל מבנה  /מחלקה  /אגף  /קומה.
 )4ביצוע הדרכות ,תרגילים ,וביקורת מוכנות ע"פ הפירוט הבא:
א) הדרכה שנתית לסגל המוסד בנושא הערכות לפנדמיה.
ב) תרגול שנתי לסגל המוסד בנושא הערכות לפנדמיה.
ג) הדרכת התנהגות מניעתית.
ד) ביקורת שנתית עצמית בנושא מוכנות לפנדמיה.
 )5שרטוט סכמטי תכנון הערכות מוסד – דוגמה
הנהלה וצוות

לוגיסטיקה

מחלקת
חולים
מאומתים
דיירי מוסד
בריאים

מחלקת
מבודדים
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כניסת צוות
מטפל בלבד

כניסת צוות
מטפל בלבד

 )6רכש והכנת ציוד לחרום:

א) הנחות היסוד:
 )1המיגון הנדרש לטיפול בחולי קורונה במצב קל הינו באמצעות מסכה כירורגית

וכפפות.
בנוסף יינתן מענה למיגון אירוסולי ל  4אנשי צוות ,על מנת לאפשר מתן

)2

טיפולים המצריכים התמגנות אירוסולית )אינהלציה ,סקשן וכדומה(.

 )3כל מוסד יכין את מלאי ציוד חרום הנדרש עבורו ל  14ימי עבודה.


להלן דוגמה לתקני ציוד מיגון וחיטוי:
 #טבלה לחישוב ציוד מיגון בסיסי
כמות למטפל במשמרת כמות למטפל ל  14יום
( 12שעות)

ציוד
מסכה כירורגית

2

28

כפפות (בודדות)

40

560

חלוק חד פעמי

1

14

סינר רחצה

1

14

 #טבלה לחישוב ציוד מיגון אירוסולי
ציוד חרום

מסכות n95
משקפי

מגן

מספר
משמרות
ביממה

סה"כ
ליממה

סה"כ
ל 14
ימי
עבודה

כמות
למשמרת
(מספר
מגעים
החלפות)

מספר
מטופלים
ביום
במחלקת
קורונה קל

4

4

2

32

448

4

4

2

32

448

visor
סרבל  /חלוק
לא עביר מים

4

2

4

32

 #ציוד חיטוי
ציוד חיטוי

כמות למיטה ל  14יום

מיכל ספטול

1
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448

ב .עקרונות מנחים לפעולה בשלב ב'
 )1הנהלה:
א) הנחייה לסגירה מידית של בית האבות לכל כניסה ויציאה.
ב) ביצוע הערכת מצב קבלת החלטות והנחיות להמשך פעילות בית האבות.
ג) תדריך למנהלים ועובדים ,פעולות מחייבות טרם הגעה לבית האבות:
 )1כל עובד נדרש לפני יציאה מביתו לבצע מדידת חום אישית ,לעטות מסיכה
אישית לכיסוי הפה והאף עד הגעה לבית האבות.
 )2במידה ומידת החום של העובד הינה  38מעלות ומעלה או שיש לעובד תסמינים
של שיעול ,קשיי נשימה ,חוסר טעם או ריח ,חובה עליו לדווח כל כך למנהלו
האישי .במקרה כזה חל איסור להגיע למוסד אלא לאחר בדיקת רופא ואישור
מנהלו האישי.
 )3עובד שנחשף לחולה מאומת או אדם בבידוד ידווח מידית למנהלו האישי ולא
יגיע לעבודה אלא לאחר בדיקה ואישור מנהלו האישי.
 )4חל איסור על הוצאת מדים/חלוק מחוץ לבית האבות .על בית האבות לדאוג
לבגדים נקיים בתחילת כל משמרת
 . )5עובד חולה לא יגיע למקום העבודה.
ד) קביעת מדיניות ביקורי משפחות:
 )1הכנת תכנית ביקורים סדורה ,הכוללת את כלל המטופלים ,תדירות ,ימי
ביקורים ותאום עם המשפחות.
 )2בכל ביקור מבקר אחד( :בן משפחה ,אפוטרופוס ,מיופה כוח ,אחר
משמעותי ,לפי בחירת המטופל .במידה ואינו יכול לקבוע – בהתאם
להחלטת אפוטרופוס או מי שמוכר לגורמי הטיפול כגורם המטפל העיקרי).
 )3הנחיות למיגון מחייב של המבקר ,מותאם למצבו התפקודי של המטופל
בהתאם להנחיות הצוות המקצועי.
 )4הגדרת עובד שתפקידו לפקח על ביצוע הנחיות ע"י המבקר והמטופל.
ה) הנחייה לאיוש מוקד טלפוני וקשר עם המשפחות וגורמי חוץ.
ו) עדכון יומי למשפחות מצבו הבריאותי של המטופל.
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ז) ארגון עבודת הצוות
 )1הגבלת תנועת אנשי צוות בתוך המחלקות ללא צורך חיוני .עובד רשאי
לשהות במחלקה בה הוא עובד או באזורי המנוחה שיוקצו .אם העובד נדרש
באתר אחר ,המעבר ייעשה לאחר שיקול ואישור מגורם ממונה.
 )2שמירה על ריחוק חברתי – שני מטרים בין עובד לעובד ,עם עדיפות לפתיחת
חלונות .במידה ויש מספר עובדים בחדר משותף ,רצוי ככל האפשר לפזרם
לחדרים בודדים ובכל מקרה ,לא יותר מ  2-עובדים בחדר אחד.
 )3ככל האפשר ,עובדים יעבדו במוסד רפואי אחד בלבד .במקרה בו עובד יעבוד
במקום עבודה נוסף ,מנהל המרכז הגריאטרי יערוך ניהול סיכונים וישקול
באם להמשיך להעסיק את העובד.
 )4בחינה האם קיימים פערים של כח אדם עקב מקרים של תחלואה או
היעדרות מעבודה בהיקפים גדולים של העובדים.
 )5יש להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן.
 )6מעבר לעבודה בשתי משמרות של  12שעות ביממה.
 )7העובדים ישובצו במחלקות הקבועות שלהם בלבד ככל הניתן.
 )8עבודה בשיטת" ההפקדה "קבועה למטופלים באותו אשכול.
 )9עבודה בצוות קבוע בכל המשמרות.
 )10הקפדה על הפרדת צוותים השייכים לאשכולות שונים .מרבית הדבקת אנשי
צוות הם מאנשי צוות אחרים.
 )11לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה
ובקבוצות שגודלן לא יעלה על  10איש.

 )2מחלקת תפעול  /לוגיסטיקה:
א) ארגון וביצוע הפרדה בין המחלקות השונות בבית האבות.
ב) ארגון לוגיסטי של מחלקת מבודדים נפרדת ע"פ התכנון.
ג) ארגון לוגיסטי של מחלקת חולים נפרדת ע"פ התכנון.
ד) ארגון לוגיסטי של מתחמי ביקור משפחות ע"פ התכנון.
ה) הנחיות לשומר למנוע כניסת בלתי מורשים למוסד.
ו) הנחיות לשומר בנושא הכנסת אנשים מאושרים למוסד:
 )1מדידת חום לכל נכנס .אדם עם חום מעל  38מעלות תיאסר כניסתו.
 )2תשאול לגבי תסמיני קורונה  /שפעת (שיעול ,קוצר נשימה ,חוסר טעם וריח)
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ז) הנחיות לטיפול בכביסה:
)1

כביסה תפונה בשקיות  Biohazardותטופל ככביסה מזוהמת.

 )2כבכל כביסה במוסד רפואי ,יש לאסוף את הכביסה באוגר בלתי חדיר למים.
 )3יש להוסיף שקית  Biohazardכדי להפרידה מכביסה אחרת.
 )4על אוגר הכביסה בחדרים והשקית ,בעת השינוע ,להיות סגורים.
 )5במכבסה ,בנוסף למיגון המקובל ,מומלץ שהעובדים יעטו מסכה בעת פתיחת
השקיות המסומנות.
 )6את עגלות השינוע והאוגרים יש לחטא בחומר חיטוי שאינו פחות מ 1000
.ppm
 )7במידה ונימצא ציוד מתכלה ששימש לטיפול/בכביסת החולה ,ייזרק לפח
האשפה בתוך שקית ניילון סגורה ויטופל על פי תקנות בריאות העם (טיפול
בפסולת במוסדות רפואיים התשנ"ז .)1997
ח) הנחיות בנושא חדר אוכל ומזון
 )1חדר האוכל ייסגר .הזנת דיירים ועובדים תתבסס על מנות אוכל סגורות
כאשר ארוחות יאכלו ביחידות ,לא יחד ,היות ובעת ארוחה מסירים
מסכות .
 )2יש לוודא שאנשי הצוות לא מתכנסים בחדרי שתיה ומקפידים על ריחוק
חברתי זה מזה.
ט) הגיינה ומיגון עובדים ודיירים
 )1הקצאת אמצעי מיגון לעובדים ודיירים ע"פ התקן.
 )2התקנת עמדות לחיטוי הידיים במקומות המתוכננים.
 )3הצבת שלטים ברחבי המוסד המורים על שמירה על כללי הגיינה וחבישת
מסיכה.
 )4ניקוי אזורי)  high touchנקודות מגע תכוף (דוגמת :מעקה של מדרגות ,
ידיות ,שולחנות אוכל ,מתגי חשמל וכד'.
י) פעולות אחזקה שוטפות:
 )1יבוצעו עבודות אחזקה הכרחיות בלבד.
 )2הקפדה על אי יצירת מגע בין עובד האחזקה  /קבלן לדיירי המוסד.
 )3העבודה תבוצע עם מינימום כ"א שנדרש לביצוע העבודה.
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 )3כלל המחלקות רפואיות:
א) ארגון עבודת הצוות:
 )1מעבר לעבוד בשתי משמרות קבועות ללא חפיפה פיזית ביניהן.
 )2עבודת הצוותים במחלקות שלהם בלבד .אין לקיים מפגשים בין הצוותים
המקצועיים השונים ללא צורך ואישור מנהל מחלקה.
 )3כל עובד יבצע בדיקת חום אישית טרם צאתו לעבודה .עובד שמדידת החום
הינה  38מעלות ומעלה לא יתייצב לעבודה וידווח למנהלו האישי.
 )4עובד עם תסמינים של קוצר נשימה ,שיעול ,חוסר טעם וריח לא יתייצב
לעבודה וידווח למנהלו האישי.
 )5עובד שנחשף לחולה מאומת או אדם בבידוד ידווח למנהלו האישי ולא
יתייצב לעבודה.
ב) מיגון הצוות
 )1הצוות המטפל יעבוד במהלך כל המשמרת עם מסכה כירורגית.
 )2אין עדיפות למסכה  N95בהגנה על המטופל והמטפל בטיפול השוטף מלבד
במצבים בהם עלול להיוצר אירוסול כגון בשאיבת הפרשות מדרכי נשימה או
טיפול בחולה מונשם.
 )3בכל מקרה אין להשתמש במסיכה  N95עם שסתום חד כיווני שעלול
לפלוט רסס נשימתי .השימוש בה מותר אך ורק במחלקה לטיפול בחולה
קורונה מאומתים.
 )4בגדי עבודה:


צוות יעבוד אך ורק בבגדי עבודה מלאים (מדים) ,נקיים שיוחלפו מדי יום.
במידה ויש כיסוי ראש גם הוא יוחלף מדי יום.



אסור לצאת משטח המוסד עם המדים מלבד למטרות עבודה (ליווי
מטופל לטיפול במוסד אחר וכד')



במידה ואין בגדי עבודה מלאים (מדים) איש צוות יגיע עם סט בגדים
נוסף ,יחליף בגדים עם הגעתו לעבודה ,ויחליף שוב בסוף המשמרת.
בגדים בשימוש בעבודה יארזו בשקית ניילון סגור ויכובסו מדי יום.
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ג) ארגון הטיפול במטופלים:
 )1יש לצמצם זמן שהות המטופלים באזורים משותפים.
 )2מומלץ לפצל את המחלקות לתשושי נפש בהתאם לגודל ומבנה הפיזי של
המחלקה למתחמים שונים המופרדים פיזית כולל הפרדת הצוותים
המטופלים.
 )3יש לרווח את מרחק הישיבה כך שמטופלים ישבו במרחק של לפחות שני
מטר אחד מהשני ,ניתן להושיב מטופלים שמאושפזים באותו חדר סביב
אותו שולחן .יש להעדיף קיבוץ חולים סביב שולחן או באזור בחדר ע"פ
שותפות לחדר
)4

יש להפסיק טיפולים קבוצתיים ,או לקבוע טיפולים קבוצתיים בקבוצה
קטנה הכוללת שותפים לחדר או לאשכול.

 )5במידת האפשר ,ובהתאמה למטופל ,מטופל השוהה באזור משותף יחבוש
מסכת פה אף המתאימה לציבור הכללי.
 )6יש לצמצם את הפעילות במכונים השונים של המוסד ,ולוודא מרחק גדול
בין מטופלים .יש להעדיף טיפולים בחדרי המטופלים או באזור המשותף
לאשכול המטופלים.
ד) קליטת מטופל למוסד
 )1מטופל/דייר המגיע מאשפוז במוסד אחר או בבית חולים יתקבל לאחר
שנתקבלה תשובת COVID 19-שלילית.
)2

אין לקבל מטופל החוזר מביתו ללא וידוא בידוד של  14יום טרם חזרתו
למוסד .לחילופין ,במידת האפשר ,המוסד יגדיר חדר/חדרי קבלה
למטופלים חדשים או החוזרים מאשפוז בו ישהו המטופלים לתקופה של
14ימים ,ללא יציאה לאזורים משותפים עם שאר המטופלים במוסד .
לאחר תקופת ההמתנה ,במידה ולא פתחו סימפטומים נשימתיים/חום ,
יועברו לחלק הכללי של המוסד .הטיפול בחדרים אלו במיגון מסכה
כירורגית כבשאר המחלקה .

 )3במידה ובתקופה ההמתנה מטופל יפתח חום או תסמינים נשימתיים צוות
יטפל בו ממוגן ע"י :מסכה כירורגית ,חלוק חד פעמי עמיד במים ,מיגון
פנים או משקפי מגן וכפפות עד קבלת תשובת הדיגום.
 )4ע"פ החלטת הרופא המטופל יועבר למחלקת חולים במוסד.
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ג .עקרונות מנחים לפעולה בשלב ג'
א .בית האבות יוגדר כמוסד שיש בו התפרצות במקרה של חולה מאומת אחד (מטפל או
דייר/מטופל).
ב .סדר פעולות בית אבות בחרום:
 )1הנהלה:
א) הנחייה לסגירה מידית של המוסד לכל כניסה ויציאה.
ב) הנחייה לבידוד החולה/ים במחלקת חולים.
ג) ביצוע הערכת מצב עם מחלקת רפואה וקבלת החלטות והנחיות להמשך
הפעילות בבית האבות.
 )2כלל המחלקות הרפואיות  /טיפוליות:
א) בכל מקרה בו יש מטפל או דייר/מטופל סימפטומטי או חשוד כחולה בוירוס
הקורונה ,יש לפעול כדלהלן:
 )1יש לוודא כי החשוד כחולה בוירוס קורונה יבצע דגימה באופן מיידי.
 )2דיווח מיידי לרופא המחוזי /הגריאטר המחוזי/או מי מטעמו על החשוד
כחולה לקבלת הנחיות .על מנהל המוסד לספק את כל המידע והמסמכים
הרפואיים הנדרשים לצורך הערכת מצב רפואי ותפקודי של החשוד כחולה.
 )3על מנהל המוסד לשלוח לרופא הגריאטר המחוזי ולחמ"ל מגן אבות את
הפרטים הבאים בקובץ אקסל בגין כל העובדים/המטופלים שניתן אישור
לדגימתם ויכיל את השדות הבאים:
 מטופלים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,קופ"ח ומחלקה – יש לקבץ לפי
מחלקות.
 עובדים  -שם פרטי ,שם משפחה ,ת"ז ,מס' טלפון ,קופ"ח ומחלקה – יש
לקבץ לפי מחלקות.
 )4דיווח מיידי לחמ"ל מגן אבות על החשוד כחולה תוך מתן פרטיו ,תיאור
המקרה וסטטוס הטיפול.
ב) פעולה במקרה של איתור מטפל כחולה מאומת:
 )1יש להרחיק את המטפל ממקום העבודה מיד עם זיהוי הסימפטומים .המטפל
לא יגיע לעבודה עד קבלת תשובה שלילית לקורונה ואישור מנהלו האישי.
 )2יש לבצע תחקיר ולברר מי היה איתו במגע ולבצע בדיקות קורונה לכולם.
 )3כל מי שנחשף לחולה יועבר למחלקת בידוד.
 )4באחריות מנהל המוסד להיות בקשר עם המטפל ומי שהיה איתו במגע ,לעקוב
אחר תוצאות הדגימות .עד לקבלת תוצאה שלילית.
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ג) פעולה במקרה שהחולה הוא מטופל/דייר:
 )1החולה יועבר למחלקת חולים מאומתים
 )2שותפיו לחדר ומטופלים שהיו איתו במגע יועבר למחלקת מבודדים.
 )3באחריות מנהל המוסד שיבוצעו בדיקות לחולה ומי שהיה איתו במגע.
 )4החולה והדיירים שנחשפו אליו יטופלו תוך שימוש באמצעי מיגון) מסכה
כירורגית ,כפפות ,מגן פנים/חלוק עמיד מים).
ד) תהליך דיווח במקרה של איתור חולה מאומת
 )1הודעה אודות מקרה חיובי תימסר לאחות האחראית מאחד מהגורמים
הבאים :מוסדות המחוז ו/או בתי חולים ו/או המחלקה לאפידמיולוגיה.
 )2האחות תיצור קשר באופן מידי עם מנהל המוסד והרופא הגריאטרי המחוזי
ותעדכן אותו בפרטיי האירוע ותחל בביצוע תחקיר אפידמיולוגי.
 )3לאחר השלמת התחקיר האפידמיולוגי ,האחות תרכז את ממצאי התחקיר
בדו"ח מסודר אשר יכיל את ההמלצות להמשך ניהול האירוע ,רשימת החולים
והמטפלים שבבידוד.
 )4דו"ח זה יועבר לרופא הגריאטרי המחוזי שיגבש הנחיות מותאמות לניהול
האירוע ויעבירם לגורם המטפל במוסד הרלוונטי.
 )5באחריות האחות לבצע מעקב אחר תוצאות בדיקות לזיהוי נגיף הקורונה
שהתבצעו במוסד ולרכזם בטבלה של" מעקב נבדקים "ולדווח לרופא
הגריאטרי.

 )3מחלקת תפעול  /לוגיסטיקה:
א) הנחייה לשומר מניעת כניסה ויציאה מהמוסד ללא אישור מפורש.
ב) ניפוק ציוד מיגון רמה גבוהה לצוותים העובדים במחלקת חולים.
ג) כניסת עובדי קבלן לתוך תחומי המוסד למשימות אחזקה ולוגיסטיקה
הכרחיות בלבד.
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ד .עקרונות מנחים לפעולה שלב ד':
ככלל הפעולות בשלב ד' יתבצעו ע"פ התכנון בשלב ב' למעט עבודת צוות
בשתי משמרות.
 )1להלן עיקרי סדר פעולות מחלקות המוסד
א) הנהלה
 )1ביצוע הערכת מצב וקבלת החלטות להמשך.
 )2המשך עבודה ושמירה על מחלקות בידוד ומחלקות חולים.
 )3חזרה לעבודת צוות במשמרות כבשגרה רגילה.
 )4הנחייה לעובדים לביצוע בדיקות חום יומית והצהרת בריאות.
 )5המשך הקפדה על היגיינה אישית לעובדים ,דיירים ,מבקרים.
 )6המשך שליטה ותאום ביקורי משפחות.
ב) כלל המחלקות רפואיות  /טיפוליות.
 )1ביצוע הערכת מצב מקצועית וקבלת החלטות להמשך.
 )2המשך עבודה ושמירה על כללי היגיינה וריחוק חברתי.
 )3חזרה לעבודת צוות במשמרות כבשגרה רגילה
 )4המשך הקפדה על היגיינה אישית לעובדים ,דיירים ,מבקרים.
ג) מחלקת תפעול  /לוגיסטיקה
 )1ביצוע הערכת מצב וקבלת החלטות להמשך.
 )2המשך עבודה ושמירה על מחלקות בידוד ומחלקות חולים.
 )3חזרה לעבודת צוות במשמרות כבשגרה רגילה.
 )4המשך הקפדה על היגיינה אישית לעובדים ,דיירים ,מבקרים.
 )5המשך ביצוע משימות אחזקה ע"פ כללי מצב ב' (הכרזת פנדמיה)
 )6המשך פיקוח על ביקורי משפחות בהתאם לכללים בשלב ב'.
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 .12פרק ב'  -היערכות ארגונית-מנטאלית
התפרצות מגיפת הקורונה כמצב בעל פוטנציאל משברי
מצב בעל פוטנציאל משברי הוא מצב בו גורם או איום חיצוני עלולים לאיים ,לרוב באופן מפתיע ,על
תפקוד הפרט (מנהלים ו/או עובדים) או המוסד ,או על קיומם .במקרים רבים ,המצב עלול להיות
מתמשך ולגרום לשחיקה שתצטבר לנקודת שיא משברית ש'שוברת' את הפרט או את הארגון.
ברמת הפרט ,מצבים משבריים עלולים להוביל לעלייה ברמת המתח ובסימני מצוקה אחרים
שישפיעו על תחושותיהם ועל תפקודם (ר' פירוט סימני מצוקה בעמוד .)28
ברמת הארגון ,הצורך לעשות שינוי בתפקידים השגרתיים של העובדים יכולה להביא לחוסר בהירות
ולבלבול ,לחוסר אמון בהנהלה ,התפתחות של שמועות ,תחושת אי ודאות גדולה – כל אלה תופעות
שיכולות להביא את המוסד לחוסר איזון ואף לחוסר תפקוד.
מצב של התפרצות נגיף הקורונה עלול להיות מצב בעל פוטנציאל משברי וקיימת סכנה שיוביל את
המנהלים ,העובדים או הארגון כולו לתפקוד חלקי או היעדר תפקוד כלל.
לצד כל אלו ,ניהול נכון של האירוע יכול להוות גם הזדמנות לגילוי יכולות חדשות בקרב הצוות,
לחיזוק חווית המשמעות של חבריו ולגיבוש מקצועי וחברתי.
על מנת להתמודד עם מצב בעל פוטנציאל משברי כמו התפרצות נגיף הקורונה ולתעל אותו לאפיקים
תפקודיים ,יש צורך לבנות חוסן אישי (בקרב מנהלים ועובדים) וחוסן ארגוני (לצוותים ולמוסד
כמכלול).

מהו חוסן אישי וארגוני?
היכולת של המוסד (כמערכת) ,של המנהלים ,של הצוותים ושל הדיירים לתפקד בתנאי לחץ ,איום או
חוסר במשאבים ,לאורך זמן ובמינימום שחיקה .במצב שבו יש חוסן אישי וארגוני ,המוסד יהיה
מסוגל לתפקד באופן אפקטיבי נוכח הלחץ המוגבר שמצב התפרצות עלול לייצר ,ולהתמודד עם
המצב במינימום פגיעה פסיכולוגית ,פיזית ותפקודית.

תופעות אפשריות בתקופה של סכנת הידבקות בנגיף הקורונה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חשש מצד הצוותים להגיע לעבודה בשל סכנת הנגיף.
עומס נפשי בקרב הצוותים בשל תחושת האחריות המוטלת עליהם למנוע הידבקות דיירים.
קושי להסתגל לעבודה בתנאים 'חדשים' (ציוד מיגון ,ריחוק חברתי ,וכד').
שחיקת הצוותים כתוצאה מעומס העבודה הנוסף הנוצר.
פגיעה בתפקוד הצוותים עקב דאגה לשלום משפחותיהם.
התגייסות גבוהה של הצוותים לעמוד במשימה.
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התמודדות עם מצב בעל פוטנציאל משברי
ההתמודדות הארגונית – מנטאלית עם התפרצות אפשרית של נגיף הקורונה במוסד או עם התפרצות
בפועל מחייבת שורה של צעדים ניהוליים בכל אחד מהשלבים שתכליתם לבנות חוסן אישי וארגוני
ולהבטיח תפקוד תקין לאורך התקופה כולה.
להלן ,הפעולות שיש לנקוט בכל אחד מהשלבים:

מצב שגרה
 .1בניית תכנית פרטנית למוסד .בראש ובראשונה ,יש צורך לגבש תכנית מקיפה ופרטנית
להתמודדות עם התפרצות אפשרית של הנגיף ,על פי ההנחיות שבמנחה הזה .קיומה של תכנית
ותקשורה למנהלי המשנה ולכל אנשי הצוות נוסך ביטחון ומגביר את תחושת המסוגלות שלהם
להתמודד עם המצב (אם יתקיים) ואת האמון שלהם במנהלים של המוסד.
 .2הכנה מנטאלית לצוותים.
א .ההכנה המנטאלית של הצוותים כוללת שלושה מרכיבים:
 )1חשיפה למידע על המצב הצפוי במצב של התפרצות נגיף הקורונה (הסבר על התוכנית
לחירום שגובשה) – מה ישתנה? מה תהיה חלוקת התפקידים? מה המצב ידרוש מכל
אחד? מה יהיו הכללים במצב של התפרצות? איך כל אחד צריך להיערך למקרה של
התפרצות?
 )2הכרת הכלים והפעולות שיסייעו לצוותים להתמודד עם מצב ההתפרצות – הדרכה מלאה
על התנהגות מניעתית (איך מתמגנים ,כללי ההיגיינה ,הוראות הריחוק החברתי ,וכד')
באמצעות הכלים ההדרכתיים שנבנו.
 )3יצירת מערכת תומכת – הפחתת המתח ,חיזוק הלכידות והאמון בתוך הצוותים ובין
הצוותים למנהלים (באמצעות המסרים הנכונים).
ב .ההכנה מתקיימת באמצעות שיחת הכנה מנטאלית בשגרה שמובלת על ידי מנהל המוסד
ובהשתתפות הצוות הניהולי (אחות ראשית ,מנהלי תחומים ,אחראיות מחלקה).
ג .ב'שיטת המפל' ,כל מנהל תחום/אחראי מחלקה מקיים שיחה זהה בהובלתו/ה עם הצוות או
המחלקה שלו/ה.
ד .להלן ,מבנה מומלץ לשיחת הכנה מנטאלית לצוותים בשגרה (לפני מצב של התפרצות הנגיף):
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שיחת הכנה מנטאלית לצוותים לפני מקרה הידבקות
מעביר/ה השיחה –
מנהל/ת או אח/אחות ראשית לצוות הניהול הבכיר (מנהלי תחומים/אחראיות מחלקה); מנהלי התחום
ואחראיות מחלקה לצוותים.
משתתפים –
כלל אנשי הצוות (ביחד או בשני סבבים או משמרות ,אך כולם משתתפים!)
מטרות השיחה
 .1להבהיר לאנשים מה צפוי להשתנות בשגרת העבודה במקרה של התפרצות של נגיף הקורונה.
 .2להסביר את תוכנית ההיערכות של המוסד לקראת מקרה התפרצות.
 .3מתן אפשרות לאנשי הצוות לשאול שאלות ולהביע חששות ביחס למצב.
 .4להעביר מסרים מחזקים ומגבירי חוסן.
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מבנה מומלץ לשיחה
 .1פתיחה ( 5-7דקות)
א .הגדר/י את מטרת השיחה – להתכונן ביחד למקרה של גילוי התפרצות נגיף הקורונה אצלנו במוסד.
ב .הזכר/י את המטרה המשמעותית שלשמה פועלים בתקופה הזו – שמירה על הדיירים והצלת חיים על
ידי מניעת הידבקות בנגיף הקורונה.
ג .הזכר/י שהמטרה של כולנו היא לוודא שאנחנו מוכנים למקרה הידבקות ויודעים איך לפעול גם באופן
אישי וגם כצוות מטפל במוסד.
 .2גוף המפגש ( 20-30דקות ,בתלות בגודל הצוות)
א .תוכנית המוסד למקרה התפרצות .תאר/י הפעולות שתעשו :מה ישתנה ,איך תתארגנו ,איך תבודדו
חולים ,מה קורה אם איש/אנשי צוות נדבקים ,איך מטפלים בחולה מאומת ,מה קורה אם צריך לבודד
מחלקה שלמה ,וכד' .ניתן ,ואף רצוי ,להראות את התוכנית במצגת (מקל על קליטת המידע החדש).
ב .הדגשת חשיבות ההקפדה על ההתנהגות המניעתית .הדגש/י את חשיבות ההתמגנות הנכונה,
ותדגיש/י שיבוצעו בהקדם הדרכות מסודרות בעניין ,כולל תרגול של ההתמגנות ומתן משוב לעובדים
(אם עוד לא נעשו).
ג .סבב שאלות .עכשיו אני מבקש/ת לעשות סבב בו כל אחד/ת ישאל שאלות ,דברים שלא ברורים ,או
דברים שאתם חושבים שלא חשבנו עליהם .תרגישו חופשי להעלות הכל ,חשוב לי לשמוע אתכם!
ד .נותנים כמה דקות לאנשים לארגן את מחשבותיהם ומתחילים סבב.
ה .לאחר הסבב ,יש לתת תשובות לשאלות שנשאלו או להבטיח לחזור עם תשובה/פתרון לנושאים שהועלו
ואין להם עדיין פתרון.
ו .גלה/י אמפתיה והבנה .גלה/י אמפתיה לתגובות השונות של אנשי הצוות שלך (כל אחד מגיב אחרת
למצב חירום או משבר) והבנה לחשש הטבעי שיש לאנשים הנובע מנגיף הקורונה.
 .3סיכום השיחה ( 5-10דקות)
א .הזכר/י לכולם עד כמה חשובה ונחוצה העבודה שהם עושים.
ב .הבע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות (אם ניתן ,תציין אירוע או תגובה חיובית של הצוות בימים
האחרונים).
ג .שדר/י ציפייה להמשך גמישות ולהירתמות מצד כולם.
ד .הדגש/י את האמונה שלך ביכולתם .הביע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות ותדגיש/י את האמון
המלא שלך ביכולת הצוות להתמודד עם המצב שהקורונה יוצר עבור כולם.
ה .בהצלחה לכולנו!
(*) ייתכן ושיחות אחדות יצריכו זמן ממושך מכפי שמוצע כאן .נסה/י להיות ער/ה לצורך של האנשים ולקבוע
את משך השיחה בהתאם.
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 .3הכנת הדיירים והמשפחות .רצוי לקיים שיחת תדריך סדורה ומובנית עם הדיירים (היכן שניתן
ורלוונטי) ועם המשפחות על תכנית ההיערכות להתפרצות נגיף הקורונה ולשמוע מהם על
חששות ,שאלות ,וצרכים .שיחות מסוג זה עשויות להפחית לחץ ,מתח וחרדה ,להפחית ביקורת
אפשרית מצד המשפחות ולרתום אותם לסיוע במצב המשברי האפשרי.
 .4תרגול ואימון יכולת ההתמודדות עם מצב משברי.
א .שיטה מאוד יעילה להכנת האנשים למצב משברי אפשרי היא לקיים תרגול ,מעין אימון
'מחשבתי' של תרחישים ותגובות אפשריים ,כדי לתרגל במחשבה איך יידרש כל אחד
לתפקד .כתוצאה מהתרגול ,אנשים יכירו את אפשרויות התגובה וברגע האמת ירגישו
בטוחים יותר .התרגול מתקיים באמצעות ניתוח תרחיש.
ב .להלן ,הסבר על עבודה באמצעות תרחיש ומבנה מומלץ לניהולו על מנת לתרגל את יכולת
ההתמודדות עם מצב אפשרי של התפרצות נגיף הקורונה.

הוראות לשימוש בתרחישים
 .1תרחיש הוא סיפור מעשה קצר ,המתאר התרחשות אפשרית ,שיש בה קושי או מורכבות מיוחדת ומשמש כבסיס
לדיון ,משחק תפקידים או סימולציה.
 .2ניתוח תרחיש עם הצוותים
א .רכז את הצוות.
ב .הבהר את מטרת הניתוח ,את הכללים ואת מסגרת הזמן.
ג .הקרא את התרחיש מתוך הדף שהכנת מראש.
ד .בקש מכל אחד מאנשי הצוות לחשוב איך נכון להתמודד עם התרחיש המתואר ,ומה התפקיד של כל אחד
מהמשתתפים.
ה .במהלך הדיון עודד את אנשי הצוות לשאול שאלות ולהעלות כמה שיותר רעיונות להתמודדות.
ו .מקד וסכם:
 )1תן דגשים ועקרונות מנחים לתפקוד במצב המתואר בתרחיש ( יש להכין מראש).
 )2תקן 'טעויות' שהיו לאנשים בתפקוד שלהם ,השלם את המידע שהתגלה שחסר להם.
 )3לאור התנסותך ולאור גל הקורונה הראשון ,הצג לקחים או רעיונות יצירתיים לפעולה ,שעלו באירועים או
בסיטואציות דומות לאלו המתוארות.
 )4הגדר את ההתנהגות המצופה מכל מנהל ומכל עובד.
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 .5היערכות אישית של אנשי הצוות .לאחר שהצוותים מכירים את תכנית ההיערכות ומבינים את
המשמעות של מעבר מתפקוד של שגרה למקרה של התפרצות ,יש לוודא שהעובדים נערכים
באופן אישי למצב ההתפרצות ,בעיקר ,מול המשפחות שלהם .כמו כן ,רצוי לאתר עובדים
שעלולים להתקשות יותר בתפקוד בחירום ,או כאלה שמכריזים שלא יגיעו לעבודה במצב
התפרצות .מומלץ לקיים איתם שיחות אישיות של הממונים עליהם כדי לברר את הקושי (האם
יש סיבה 'מוצדקת' לחשש היתר או לא) ולסייע ,ככל שניתן ,בהבטחת התפקוד של העובד במצב
החירום .בכל מקרה ,חשוב לקחת בחשבון שלא כל 'הכרזה' טרם האירוע תתממש כלשונה בזמן
אמת -וזה נכון לכל הכיוונים של האמירות המקדימות.

הכרזת פנדמיה
 .1הכרזה על מעבר לחירום (אפשרות של התפרצות או התפרצות בפועל) והמחשת המצב החדש.
ברובד המנטאלי ,לאנשים במוסד יש צורך ב'כפתור הפעלה' שמפעיל דפוסי פעולה אחרים,
השמורים לחירום .בנוסף ,הגם שייתכן והמוסד עשה תהליך של הכנה ארגונית ומנטאלית סדורה
בימי שגרה ,וכלל העובדים מכירים את תוכנית הפעולה למקרה חירום ,יש צורך 'להזכיר' לאנשים
כיצד לנהוג ,מה תפקידם ומה כוללת תוכנית ההיערכות ,כמו גם להדגיש אם יש שינוי ביחס למה
שמתוכנן ועליו דובר בשיחת ההכנה המנטאלית בשגרה (אם ההנחיות שונו או עודכנו ,או שחלוקת
התפקידים בצוותים השתנתה ,או מכל סיבה אחרת).
 .2הגדרת תפקידים לכל איש צוות .חשוב כי לכל איש צוות יהיה תפקיד מוגדר ,גם אם לא הוגדר
כזה מראש משום שחשוב כי כל אחד ירגיש שהוא נחוץ למערכת.
 .3איתור אנשים או תהליכים לא מתפקדים .לעתים ,המעבר למצב חירום יכול להיות מלווה בחוסר
תפקוד מצד מנהלים או עובדים .כמו כן ,ייתכן ויתגלה תהליך שלא פועל והוא קריטי לתפקוד
המוסד .חשוב לאתר את האנשים ו/או התהליכים שעלולים לא לתפקד ולטפל בהם במהירות.

מצב התפרצות תחלוקה
 .1ניהול שיחות 'אוורור' עתיות .ההתמודדות המתמשכת עם השלכות נגיף הקורונה (הצורך לעטות
מסיכות ולעבוד ממוגן באופן קבוע ,העומס על הצוות כתוצאה מהיעדר כוח אדם ובשל ההפסקה
הזמנית של ביקורי המשפחות ,המשמרות הארוכות ,ועוד) גורמת פעמים רבות ללחץ מוגבר
ולשחיקה של הצוותים .אחת הדרכים היעילות להפחתת השחיקה היא לקיים שיחת 'אוורור' של
הצוותים בה ניתן להעביר מידע על המתרחש ולוודא שלכולם יש את אותה ה'תמונה' ,לא מסתמכים
על שמועות ,רכילות או דיסאינפורמציה .עוד חשוב לאפשר הבעת רגשות ו'פריקה' של חרדות ומתח,
להעביר מסרים מחזקי חוסן ולטעת בצוותים אמון במנהלים ובארגון ,דבר שמגביר מאוד את יכולת
התפקוד וההתמודדות עם לחץ ,חרדה ושחיקה .להלן ,מבנה מומלץ לשיחת 'אוורור' שנכון לקיים
אחת לכמה ימים בזמן של התפרצות או בתקופה שבה אין התפרצות אך נדרשים שינויים רבים
באופי הפעולה של הצוותים:
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מבנה לשיחת 'אוורור' תוך כדי שגרת קורונה או מקרה התפרצות במוסד
מעביר/ה השיחה –
מנהל/ת או אח/אחות ראשית לצוות הניהול הבכיר (מנהלי תחומים/אחראיות מחלקה); מנהלי התחום ואחראיות
מחלקה לצוותים.
משתתפים –
כלל אנשי הצוות (ביחד או בשני סבבים או משמרות ,אך כולם משתתפים!)
תדירות השיחה –
תחילה ,אחת ל 3-4 -ימים (בהמשך ניתן לרווח)
מטרות השיחה
 .5עדכון הצוות.
 .6מתן אפשרות לאנשי הצוות 'לפרוק' רגשות ותחושות ביחס למצב.
 .7העברת מסרים מחזקים ומגבירי חוסן.
שימו לב!
השיחות עלולות להיות סוערות ומורכבות .הנחת העבודה היא ש'שחרור' לחצים ושיתוף בחוויות ורגשות הן דרכים
יעילות להתמודד עם המצב ולכן עצם השיחה המשותפת (בין אנשי הצוות ובינך לבינם) נותנת כלים להתמודדות.
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מהלך השיחה
 .1פתיחה ועדכונים ( 5-7דקות)
א .הגדר/י את מטרת השיחה – לעדכן ,לשתף ולהפיק לקחים כדי להתמודד יחד עם המצב החדש שנוצר
בעקבות התרפצות הקורונה.
ב .הזכר/י את המטרה המשמעותית שלשמה פועלים בתקופה הזו – שמירה על הדיירים והצלת חיים על ידי
מניעת הידבקות בנגיף הקורונה.
ג .עדכן/י במתרחש – מה קורה בכלל בהתמודדות עם המחלה בישראל ,תמונת החולים והמובדדים במוסד,
הנחיות חדשות או שינויים ,אירועים חריגים שקרו ,וכד'.
ד .תאר/י הפעולות שבוצעו להבטחת המוגנות – כמה ציוד קיים ,שינויים שנעשו במרחב הפיזי ,חלוקה
לקפסולות עבודה ,וכד'.
 .2גוף המפגש ( 15-20דקות ,בתלות בגודל הצוות)
א .עכשיו אני מבקש/ת לעשות סבב בו כל אחד/ת ת/יספר משהו אחד שקרה לו/ה בימים האחרונים מאז
שהתחלנו להתתמודד עם נגיף הקורונה ששונה ממה שקורה ביומיום – אירוע ,שיחה שהיתה עם
מישהו ,משהו משמח ,משהו עצוב ,או מעצבן.
ב .נותנים כמה דקות לאנשים לארגן את מחשבותיהם ומתחילים סבב.
ג .במהלך הסבב ,ניתן לשאול שאלות מכווינות או שאלות המשך ביחס למה שהאנשים משתפים ,כמו:
איך הרגשת ,איך הגבת ,מה חשבת באותו רגע ,האם שיתפת מישהו? זאת ,במטרה לאפשר לאנשים
לשתף את החויות ואת התחושות שעולות מתוך החוויות.
ד .גלה/י אמפתיה והבנה .גלה/י אמפתיה לתגובות השונות של אנשי הצוות שלך (כל אחד מגיב אחרת
למצב חירום או משבר) והבנה לחשש הטבעי שיש לאנשים הנובע מנגיף הקורונה.
 .3סיכום השיחה ( 5-10דקות)
א .הזכר/י לכולם עד כמה חשובה ונחוצה העבודה שהם עושים.
ב .הבע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות (אם ניתן ,תציין את האירועים או התגובות החיוביות של
הצוות בימים האחרונים).
ג .שדר/י ציפייה להמשך גמישות ולהירתמות מצד כולם.
ד .הראה/י דוגמא אישית ושתפ/י בדבר אחד שאתה עושה כדי להתמודד עם המצב.
ה .הדגש/י את האמונה שלך ביכולתם .הבע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות ותדגיש/י את האמון המלא
שלך ביכולת הצוות להתמודד עם המצב שהקורונה יוצר עבור כולם.
ו .בהצלחה לכולנו!
(*) ייתכן ושיחות אחדות יצריכו זמן ממושך מכפי שמוצע כאן .נסה/י להיות ער/ה לצורך של האנשים ולקבוע
את משך השיחה בהתאם.
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 .2קיום הדרכות להתנהגות מניעתית .במצב של הכרזה על משבר קורונה במדינה או במקרה של
התפרצות הנגיף במוסד עצמו ,יש צורך לשמר דריכות גבוהה באשר להתנהגות הנדרשת
מהצוותים על מנת שאנשי הצוות והדיירים לא יידבקו .לכן ,מומלץ לחזור ולתדרך את הצוותים
על התנהגות מניעתית ,וזאת בטכניקות ובדרכים שונות שיאפשרו 'לגוון' את אופן העברת
המידע :באמצעות מצגת ,באמצעות ציון של עובד שמקפיד על ההתמגנות בצורה נכונה,
באמצעות סרטונים ,באמצעות הרצאת זום של מומחה לזיהומים ,באמצעות משחק ,ועוד.
 .3קיום הפוגות וחופשות .על מנת לשמר את רמת הדריכות הגבוהה הנדרשת בנושא מניעת
זיהומים ,חשוב להקצות זמנים של 'הפסקה' לעובדים בהם יוכלו להוריד מסיכה ,לנוח ,לצאת
למקום פתוח ,ועוד .כמו כן ,חשוב לאפשר חופשות (ככל שניתן) של הצוותים באופן יזום על ידי
ההנהלה ,וזאת כדי לאפשר התרעננות משגרת העבודה בצל הקורונה .חופשות כאלה יבטיחו
שהצוותים יוכלו לתפקד בתנאי קורונה לאורך זמן ולצמצם אפשרות של ירידה בתפקוד
(לדוגמא ,באמצעות ימי מחלה).
 .4איתור סימני מצוקה בקרב הצוותים.
א .במצבי לחץ ושחיקה קיצוניים ,עובדים מסויימים עלולים לפתח דפוסי התנהגות חריגים
המעידים על מצוקה אישית .על המנהלים בכל הדרגים לעקוב אחר הופעה אפשרית של
סימנים אלו בקרב הכפופים להם.
ב .סימני המצוקה יכולים להיות מכל אחד מהסוגים הבאים:
 )1תופעות פסיכולוגיות – חרדה ,צעקות וכעסים; התנהגות ילדותית ,שינויים חריפים
במצבי רוח; הכחשת המצב ('הכל מצויין'); בהייה באוויר ,דיכאון ,ועוד.
 )2תופעות פיזיולוגיות – בחילה ,הקאות ,שלשולים ,קוצר נשימה ,רעידות וחולשה כללית.
 )3תופעות קוגניטיביות – קשיי ריכוז וזיכרון ,משפטים לא ברורים ,בלבול ,ועוד.
 )4תופעות התנהגותיות – חוסר תאבון ממושך ,בקשות גלויות או סמויות לעזרה ('רע לי',
'אף אחד לא עוזר לי') ,תוקפנות ,התרוצצות ללא תכלית ,ועוד.
ג .במידה ומופיעים סימנים אלה בקרב עובד (או מנהל שאף הוא עלול לחוות לחץ ומתח) ,חשוב
שמנהל ישוחח איתו וינסה להבין מה מטריד אותו ,לחזק אותו ולסייע לו .היה וסימני
המצוקה קיצוניים מאוד או מתמשכים ,מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע באשר לאופן
התמיכה הנכון.
ד .חשוב להעביר את הציפייה לעקוב אחר סימנים אלו לכלל המנהלים ומנהלי התחומים כדי
לוודא שכלל העובדים נלקחים בחשבון לעניין זה.
ה .הכנה מנטאלית של צוות חץ למוסד (אם יידרש הכנסת הצוות) .במצבים של עומס קיצוני
על העובדים ,ייתכן וישולב 'צוות חץ' לתגבור מצבת כח האדם של המוסד .בטרם העובדים
החדשים של צוות החץ ייכנסו לפעולה שוטפת ,יש לקיים את הפעולות הבאות:
 )1הכנה מנטאלית צוותית .יש לקיים עם צוות החץ שיחת הכנה מנטאלית צוותית לפי
המבנה של השיחה לפני התפרצות הנגיף (ר' עמוד ___) בתוספת עריכת היכרות עם
המוסד על מאפייניו הייחודיים ודגשים ביחס למצב שנמצאים בו ברגע קליטתם.
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 )2שיחה אישית .כל מנהל/ת תחום או אחראי/ת מחלקה י/תקיים שיחת היכרות אישית
קצרה עם כל עובד שמתחיל לפעול בכפוף אליו/ה בה יתבקש העובד לספר על עצמו,
י/תוודא המנהל/ת או אחראי/ת המחלקה שהעובד מסוגל לעשות את תפקידו ולא זקוק
לעזרה כלשהי ,וי/תיתן הנחיות מקצועיות מדוייקות לגבי התפקיד ,סדר היום ,הנהלים
של המוסד ,וכד' .היחס האישי מאפשר לוודא שאין בעייה קריטית שתמנע מהעובד/ת
לתפקד היטב במצב התפרצות ,תיצור אמון ומוטיבציה לפעול במצב מורכב זה ,ותבטיח
סטנדרט מקצועי גבוה של ביצוע התפקיד.

המעבר מהתפרצות חזרה לשגרת פנדמיה
 .1בדומה למעבר משגרת פעילות למצב של היערכות להתפרצות או להתפרצות בפועל ,המעבר
חזרה לשגרת הפעילות מחייב הכרזה על המצב החדש לכל צוות העובדים ,לדיירים ולמשפחות.
ההנחה היא שהשגרה החדשה לא תהיה בדיוק כמו השגרה שלפני הקורונה (לדוגמא ,ייתכן
ונידרש להמשיך ולעטות מסיכות על פנינו ,או ייתכן ואופן ביקורי המשפחות יהיה שונה מאשר
בשגרה שלפני הקורונה) .על כן ,חשוב לקיים עם העובדים 'שיחת מעבר מהתפרצות לשגרה
החדשה' במטרה להגדיר יחד איתם איך תיראה השגרה החדשה ,במה היא שונה ממצב החירום
ובמה היא שונה וייחודית ממצב השגרה ה'רגיל' (זה שלפני הקורונה).
 .2בדומה לשיחות השונות במנחה זה (שיחת הכנה מנטאלית או שיחת 'אוורור') גם שיחת מעבר
מהתפרצות לשגרה החדשה מתקיימת בשיטת ה'מפל' (מנהל המוסד עם צוות הניהול הבכיר ,כל
מנהל תחום עם הכפופים לו ,כל אחראית מחלקה עם מחלקתה).
 .3להלן מבנה מומלץ לשיחה:

מבנה לשיחת 'מעבר מחירום לשגרה החדשה'
מעביר/ה השיחה –
מנהל/ת או אח/ות ראשי/ת לצוות הבכיר ,כל מנהל תחום לכפופים לו ,אחראיות מחלקה למחלקות.
משתתפים –
כלל אנשי הצוות (ביחד או בשני סבבים או משמרות ,אך כולם משתתפים!)
תדירות השיחה –
עם קבלת ההחלטה לשנות את אופן הפעולה מחירום לשגרה החדשה.
מטרות השיחה
 .1לעבד את החוויה האישית והקבוצתית של תקופת ההיערכות להתפרצות או ההתפרצות בפועל.
 .2לקיים הפקת לקחים ראשונית על תפקוד המוסד.
 .3להגדיר את המצב החדש אליו נכנסים וה'כללים' בו.
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מהלך השיחה  -פתיחה ( 5-7דקות)
 .1הגדר/י את מטרת השיחה – לסכם את הפעילות במצב של היערכות להתפרצות/התפרצות בפועל ,לשתף ולהפיק
לקחים ולהתכונן במשותף לתקופת השגרה החשדה אליה אנחנו נכנסים.
 .2הזכר/י את המטרה המשמעותית שלשמה אתם פועלים בתקופה הזו – שמירה על הדיירים והצלת חיים על ידי
מניעת הידבקות בנגיף הקורונה.
 .3הזכר למשתתפים את כל מה שעברתם באופן כללי – מתי התחלתם להיערך ,מה עשיתם (סגירת המוסד ,הכנת
מחלקת קורונה ,הדרכות ,וכד') ,מה היו התוצאות (מניעת הידבקות /מספר הנדבקים) ,הזכר אירועים מרכזיים אם
היו כאלה .הזכר אירועים חיוביים לצד אירועים בעיתיים שיש ללמוד מהם.
גוף המפגש ( 40-45דקות ,בתלות בגודל הצוות)
 .1סבב שיח ראשון – עיבוד החוויה.
א .אני מבקש/ת מכל אחד לחשוב על רגע מיוחד/מרכזי שאתם זוכרים מהתקופה האחרונה ולשתף בו – אירוע,
שיחה שהיתה עם מישהו ,משהו משמח ,משהו עצוב ,או מעצבן.
ב .נותנים כמה דקות לאנשים לארגן את מחשבותיהם ומתחילים סבב (לא כולם חייבים לדבר בסבב זה ,אך צריך
להשתדל שכולם ישתתפו באחד הסבבים).
ג .במהלך הסבב ,ניתן לשאול שאלות מכווינות או שאלות המשך ביחס למה שהאנשים משתפים ,כמו :איך
הרגשת ,איך הגבת ,מה חשבת באותו רגע ,האם שיתפת מישהו? זאת ,במטרה לאפשר לאנשים לשתף את
החויות ואת התחושות שעולות מתוך החוויות.
ד .גלה/י אמפתיה והבנה .גלה/י אמפתיה לחוויות השונות של אנשי הצוות שלך (כל אחד חווה אחרת את מצב
החירום).
 .2סבב שיח שני – הפקת לקחים.
א .עכשיו אני מבקש/ת מכל אחד לחשוב על לקח מרכזי מהתפקוד שלנו – מה צריך לעשות יותר טוב אם נצטרך
להיערך להתפרצות נוספת?
ב .נותנים כמה דקות לאנשים לארגן את מחשבותיהם ומתחילים סבב.
ג .חשוב לרשום את עיקרי הלקחים (ישמשו בסיכום).
 .3השגרה החדשה – מאפיינים.
א .הסבר/י למשתתפים איך תיראה השגרה החדשה – אילו הקלות יהיו ,איך תיראה שגרת היום ,איך ייראו
ביקורי המשפחות ,כל דבר שיהיה שונה ממצב החירום שיוצאים ממנו.
ב .תאפשר/י למשתתפים לשאול שאלות ,לוודא שהכל ברור להם.
סיכום השיחה ( 10דקות)
 .1הזכר/י לכולם עד כמה חשובה ונחוצה העבודה שהם עושים.
 .2הבע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות (אם ניתן ,ציין/י אירועים או תגובות חיוביות של הצוות בימים
האחרונים).
 .3עבור/י בקצרה על הלקחים המרכזיים שלמדתם מההיערכות או ההתפרצות שהיתה וסכם/י את תחושתך לגבי
תפקוד המוסד והצוות וכן הדגש/י את חשיבות הלמידה והפקת הלקחים להמשך.
 .4הדגש/י את האמונה שלך ביכולתם .הבע/י הערכה למאמצים של אנשי הצוות ותדגיש/י את האמון המלא שלך
ביכולת הצוות להתמודד עם השגרה החדשה אליה נכנסים.
 .5בהצלחה לכולנו!
~ כאן .נסה/י להיות ער/ה לצורך של האנשים ולקבוע את משך
שמוצע
(*) ייתכן ושיחות אחדות יצריכו זמן ממושך מכפי~ 30
השיחה בהתאם.

 .4חשוב כי לפני השיחות עם צוות העובדים ,הצוות הבכיר של המוסד יערוך מפגש ארוך יותר כדי
לקיים הפקת לקחים מעמיקה ולהגדיר במשותף את אופי השגרה החדשה .ברמת הצוותים,
שיחה כפי שמוצעת כאן תספיק כדי לחולל את ההבנה שהמצב משתנה ואופי הפעולה הופך
להיות שונה ממה שהיה.
 .5במצבים בהם חלק מהצוותים או המוסד כולו עברו אירועים משבריים קיצוניים (התפרצות
נרחבת של הנגיף ,מצב של נטישת העבודה על ידי עובדים ,או מקרים של מוות דיירים כתוצאה
מהנגיף) ,נכון לקיים עיבוד משמעותי יותר של האירועים באמצעות 'שיחה מארגנת'
( )Debriefingבה משחזרים את האירועים באופן שמאפשר לצוותים לחזור לפעילות מלאה
ו'להשאיר מאחור' את החוויה הקיצונית אותה הם חוו' .שיחה מארגנת' מחייבת מיומנות
הנחייה עמוקה ועל כן נדרש לעשותה בסיוע של איש מקצוע המומחה לנושא.
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 .13פרק ג' – תרשימי זרימת דיווחים באירוע פנדמיה
תרשים זרימת דיווחים באירוע זיהוי תסמיני מחלה במוסד

זיהוי תסמיני מחלה ע"י
עובד בצוות רפואי

דיווח לאחות
ראשית

דיווח לגריאטר
 /רופא מחוזי

דיווח למפקח מחוזי
משרד הבריאות
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דיווח למנהל
המוסד

הזמנת
בדיקות

תרשים זרימת דיווחים באירוע איתור חולה מאומת

דיווח זיהוי חולה מאומת
מחוז/בית חולים/
מחלקה אפדימיולוגית

דיווח לאחות
אחראית

ביצוע תחקיר
אפדימיולוגי
והעברת דיווח

דיווח
לגריאטר/רופא
מחוזי

דיווח למנהל
המוסד

דיווח למפקח מחוזי
משרד הבריאות
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דיווח למנהל
המוסד

 .14פרק ד' – שימוש באמצעי מיגון:
א .טבלת אמצעי מיגון לצוותים ע"פ מצבים שונים

סוג מגע
כל עובד בבית חולים בכל רגע נתון

ד בבית חולים המטפל במטופל עם חיידקים
עמידים
המטפל בקבלה חדשה לפני בדיקה לשלילת
קורונה
המטפל במטופל עם חשיפה לחולה מאומת

מבקר בית חולים
ל/ת משתף פעולה בזמני טיפול כמו :פיזיו,
ר''ע וכו''ל שמרחק פחות  2מטר

המבצע פעילות הכרוכות בסיכון :הכנסת
זונדה ,סקשן
וות המבצע פעילות בניקוי מיכל סקשן
ת המטפל בחולה מחובר לחמצן ללא לחות
ת המטפל בחולה מחובר לחמצן עם לחות
ת המטפל במטופל עם אינהלציה במשאב
המטפל במטופל חשוד עם חום ותסמינים
נשימתיים
ת המטפל בקבלה חדשה חולה מונשם לפני
בדיקה לשלילת קורונה
המטפל במטופל מונשם עם חשיפה לחולה
מאומת
צוות במחלקת קורונה

מגן
פנים/
משקף

חלוק
רגיל

V

V

בהתאם
לחשיפה
לנוזלי
גוף

V

V
V
חיטוי
ידיים

V
V

V
V

V
V

כפפות

מסיכה
כירורגית
V

מסיכה
N-95

V

חלוק
עבה

כיסוי
ראש

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V

בהתאם
לחשיפה
לנוזלי
גוף
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
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V

V

V

V

ב .כללי שימוש באמצעי מיגון אישיים להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה-

סוג החשיפה

לפני ואחרי מגע במטופל או
מגע עם סביבת המטופל

היגיי
נה
ידיי
ם

כפפות

מסכה

בכל אתר בבית הדר
כירורגית


החלפה אחת ל-
 12שעות
N 95


 בכל מחלקה
 החלפה
אחת ל48-
שעות

חלוק

מגן פנים



סכנה ליצירת אירוסול אצל
חולה ללא חשד לקורונה:

 חולה מקבל חמצן עם
מרטיב ומעל  5ליטר
בדקה
 מתן אינהלציה
 ביצוע שאיבת הפרשות
מדרכי נשימה
 חולה מחובר לBIPAP-
 טיפול ישיר בכל חולה
מונשם
טיפול בחולה חשוד (עם סימפטומים נשימתיים או מטופל בבידוד לאחר חשיפה לחולה מאובחן
)
כירורגית
כחול


בכל מגע במטופל
 החלפה כל
 12שעות
טיפול בחולה קורונה מאומת
בכל עת של
N95


עמיד
טיפול ישיר
לעטות בכל עת
במים
בחולה מאומת
של שהייה באתר
שימוש חד פעמי
שימוש חד פעמי
(להשליך באתר
( להשליך באתר
הפשטה) .
הפשטה )
הוראות לחיטוי מגן פנים לשימוש חוזר :
 שימוש חוזר יעשה רק במחלקות ללא חולה מאומת .
 במחלקה עם חולה מאומת שימוש במגן הוא חד פעמי .
אופן החיטוי :
 תדירות החיטוי אחרי טיפול בחולה ואחת למשמרת לפחות .
 ניקוי באמצעות מטלית חיטוי  ANTIGONאו אלכוהול(לא בכלור ).
 להסיר כפפות מזוהמות  ,ולבצע חיטוי ידיים  ,לעטות כפפות נקיות .
 לנקות חלק פנימי של המגן ורק אח"כ חלק חיצוני.
 לתת למגן להתייבש ולשמור בשקית עם שם העובד ,לא לשמור מגן פנים עם חפצים אישיים.
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כחול

שימוש
אישי
שימוש
חוזר
לאחר
חיטוי .

 להסיר כפפות ולבצע חיטוי ידיים .
ג .אופן לבישה של ציוד מיגון אישי
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ד.

אופן הסרה של ציוד מיגון אישי לאחר השימוש
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 .14פרק ה'  -סדר לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף COVID -19 :
החלטה לביצוע דגימה בתאום עם מנהל רפואי או איש מטעמו.
לקיחת הדגימה תעשה על ידי צוות ייעודי שעבר הכשרה תוך הקפדה על מיגון הצוות הבודק.

 .1הכנת טופס הדגימה :
פרטים מזהים של הנבדק (מדבקה) כולל סימון שם בית חולים השולח .
(ראה נספח  16מנוהל משרד הבריאות נספחים 4א' )
 .2הכנת מבחנת הדגימה :פרטים מזהים של הנבדק (מדבקה)
 .3הכנת שקית  :Biohazardפרטים מזהים של הנבדק (מדבקה) ,טופס הדגימה המוכן מוכנס
לכיס החיצוני של השקית ופתיחת שולי השקית לקראת הדגימה.
 .4הכנת אריזת "קלקר" (ערכה שלישונית):
לוודא הימצאות קופסת פלסטיק ,ומכניסים קרחון בתא צדדי ייעודי.
 .5צוות המבצע את הבדיקה יתמגן:
מסכה  , N95מגן פנים ,חלוק אטום מים וכפפות .
סדר לבישת המיגון לפי הנחיות משרד הבריאות .
 .6צוות הדוגם לאחר ההתמגנות:
 ניגש למטופל עם שקית  Biohazardמבחנה ומטוש.
 דוגם את המטופל בשלושה אזורים :לוע  ,נחיר ימין ונחיר שמאל.
 לאחר הדיגום מטוש מוכנס למבחנה  .שוברים את מטוש שבתוך המבחנה לפי הקו המסומן
על מטוש וסוגרים את המבחנה.
 מבחנה סגורה ("מזוהמת") מכניסים אל תוך השקית בלי לגעת בפני השקית .
 .7הסרת המיגון לפי הנחיות משרד הבריאות ושטיפת ידיים.
 .8לאחר שטיפת הידיים לוקחים את השקית עם המבחנה הסגורה שבתוכה ומכניסים לתוך
קופסת פלסטיק שבאריזת קלקר.
 .9סוגרים את הקופסא פלסטיק עם מכסה תואם ובהמשך גם את מארז הקלקר עם מכסה
תואם.

 .10העברת אריזת קלקר לדלפק קבלה ודיווח לשליח להעברה מידית של הדגימה .
 .11שינוע הבדיקה למעבדת אסותא אשדוד .
 .12שליחת מיל לגבי ביצוע הדגימה ושליחתה  ,לכתובת mayaof@assuta.co.il
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 .15פרק ו'  -הנחיות ל  14ימי בידוד
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 .16פרק ז'  -פעולות לקליטת ותפעול צוות חץ:
א .אחות במחלקה בה הצוות אמור לצאת לבידוד תשאר ממוגנת במחלקה ,עד להגעת
צוות חץ ,על מנת לבצע העברת מחלקה) זיהוי מטופלים ודגשים חשובים(
ב .יש להגדיר אפשרות כניסה לתיק הממוחשב על מנת לחלק תרופות ולדווח בתיק
הסיעודי
ג .האחות מצוות חץ עם האחות שנשארה תעבור על רשימת המטופלים ותזהה אותם.
ד.

יש להעביר את מפתח חדר התרופות.

ה .יש להעביר בין אחיות את מפתח הנרקוטיקה כולל ספירה וחתימה.
ו .האחות תערוך רשימת פעולות חיוניות ע"פ תיעדוף רפואי סיעודי ) חלוקת תרופות ,
האכלה ,החלפת מיכנסונים ,שינויי תנוחה ועוד(
ז .הצוות מגיע ל - 12שעות על המוסד לדאוג להחלפת ע"י צוות המוסד
ח .על צוות חץ לעבוד ע"פ נהלים ושגרות כמפורט בנהלי האגף לגריאטריה
ט .צוות חץ יצא למנוחה של  12שעות ויחזור למשמרת הבאה כעבור  12שעות
י .צוות חץ יקפיד על ביצוע מירב המטלות כולל רחצות כדי להקל על המשמרת עם הצוות
החסר
יא .יש לודא הסרת איכון בידוד לצוות שאושר ע"י החקירה האפידמיולוגית
יב .במידה וניתן יוקפץ צוות חץ נוסף להחלפה אך על המוסד לדאוג לגיוס צוותים גם אם
לא מלאים
יג .הנהלת המוסד אחראית על אספקת מדים נקיים ,ציוד מיגון ומזון לצוות חץ
יד .הנהלת המוסד תוודא אספקת תרופות מכנסונים וכל ציוד טיפולי.
טו .הנהלת המוסד תספק צוות נקיון ופינוי אשפה.
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 .17פרק ח'  -ניקיון מחלקתי-פעולות יומיות בתקופת קורונה
 .1הגיינה ומיגון -חלה חובה חבישת מסכות פנים בכל זמן השהייה בבית החולים ,כפפות נקיות
בכל פעולת ניקיון ,נעלי בטיחות.
 .2ניקוי וחיטוי חדרי צוות מלתחות ,פרוזדורים ,מחסנים וחדרי המתנה – שטיפת רצפה ,ניגוב
שולחנות ,דלתות ,ידיות ,כיור ,משטחי עבודה ,מדפים ,כסאות ,פינוי אשפה ,רחיצת פחי אשפה,
(ניקוי משטחים ינוקו בכלור בריכוז  PPM 1,000עם סמרטוט חד פעמית לחה ואחריו מטלית
לחה עם מים בתדירות פעם במשמרת .
 .3ניקוי שירותים ,רחיצת אסלות ,ניקוי חרסינות ,שטיפת כיורים ,רחיצת פחים –
א .ניקיון יומי ולפי הצורך ינוקו בחומר ניקוי וחיטוי לשירותים ( )R1הניקיון כולל ניקיון
חרסינות ,ברזים ,מתקני סבון ,ניקוין אסלות ,מראות ,פח ,אחיזות ידיים.
ב .בדיקה ויזואלית פעם בשעה ולבצע ניקיון לפי מידת הצורך.
ג .הערה :ניקוי אסלות  3פעמים ביום ולפי הצורך
 .4ניקוי משטחים:
א .כסא ,כורסא ,מדפי אחסון ,ניקוי מתקני נייר ,ניקוי מתקני סבון ,כלל הידיות והמתגים
כולל מתגי אור ,ידיות דלתות ,משטחי עבודה – ינוקה בכלור בריכוז  PPM 1,000עם
סמרטוט חד פעמי לח ואחריו מטלית לחה עם מים.
 .5טיפול בפסולת לסוגיה :
א .פסולת רגילה -תיאסף מחדרי אשפוז וכלל המחלקות לתוך שקיות אשפה רגילות .
פינוי השקיות יבוצע לתוך מוטמנים.
ב .פסולת קרטונים -ייאספו בנפרד ויפונו ליד המוטמנים אשר ממוקם מחוץ למבנה.
ג .פסולת זיהומית חדה -מחטים מתאסף במיכלים אדומים עם מכסה צהוב ,תיאסף
בשקיות המיועדות לכך המסומנות "ביו-הזארד ,את השקיות יש לקשור כשהפח מלא עד ל
 0,75ולהודיע על פינוי פסולת לעובד גן וחצר.
 .6פסולת תרופות -תיאסף בפח מיועד לכך שנמצא בחדר סירים ומסומן סמל פסולת תרופות .יש
להודיע לצוות גן וחצר על פינוי פסולת תרופות כשצריך לפנות.
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תדריך לניקוי כללי
שטח
רחיצת פחים
יחידת כיור

אסלות
רצפות
דלתות
קירות /חרסינות
פתחי אוורור
כלי אוכל מטופלים
חלונות
מקרר
מזוזות
מייחם

משטחי עבודה
ושולחנות
עגלות אוכל/עגלות
שירות
מדפים
כורסאות/כסאות
ארונות מטבח כולל
ידיות

דרך ביצוע הניקוי
רחיצת הפח במים עם סבון לניקוי כללי באמצעות סקוטש ,ניגוב במטלית במים
נקיים וייבוש במטלית יבשה – מדי יום
כיור -ניקוי עם חומר לניקוי וחיטוי ושטיפה במים נקיים (הקפדה על זמן מגע)
ברזים -ניקוי עם חומר לניקוי וחיטוי עם סקוטש ,שטיפה במים נקיים ויבוש
במטלית יבשה.
מדף מראה -ניגוב במטלית לחה וייבוש במטלית יבשה
אחיזות ידיים -ניקוי עם חומר ניקוי וחיטוי ,שטיפה עם מים נקיים יבוש עם
מטלית לחה.
מתקני סבון ,מתקני נייר -ניקוי עם חומר לניקוי כללי שטיפה עם מים נקיים יבוש
עם מטלית לחה.
צינורות וסיפונים -ניקוי עם חומר לניקוי כללי ניגוב במטלית לחה.
ניקוי בחומר לניקוי שירותים ,סקוטש ,ומברשת לשירותים ולאחר מכן שטיפה
במים.
שטיפת הרצפה ע"י מטלית ריצפה הספוגה במים עם סבון לניקוי כללי.
גריפת שאריות המים .טבילה חוזרת של המטלית במים נקיים עם חומר ,סחיטה
וניגוב החדר.
ניקוי עם כללי כולל ידיות באמצעות חומר חיטוי ומטלית לחה וייבוש במטלית
יבשה.
ניקוי חרסינות או קירות עם סקוטש וחומר ניקוי וחיטוי ,טבילה של מטלית חד
פעמי במים נקיים ורחיצת חרסינות באמצעות מטלית ספוגה במים נקיים לאחר
מכן ייבוש עם מטלית לחה.
באמצעות מברשת תקרה ,ניגוב יבש
ניקוי כלים משאריות אוכל שטיפה במים נקיים והכנסה של כלי אוכל למדיח
כלים .לאחר מכן להכניס כלי אוכל יבשים לתוך ארונות.
ניקוי באמצעות ספריי לחלונות/או באמצעות מים ,ניגוב עם מטלית ייבשה
רחיצת מבפנים ומבחוץ בסקוטש וסבון לניקוי כללי .ניגוב במטלית עם מים
נקיים וייבוש במטלית ייבשה.
ניגוב במטלית לחה עם חומר לניקוי חלונות תוך זהירות לא להרטיב את הקלף
ולגרום לו נזק.
ניקוי אבנית קשה שמצטברת – יש להרתיח מים ולהוסיף  4כפות מלח לימון
ומשרים את החומר לחצי שעה.
מנקים את המי חם עם סקוטש  ,מנקים עם סבון כלים ושוטפים עם מים
בסיום העבודה לשטוף שוב את מייחם .
ניגוב משטחים ייעשה במטלית נקייה חד פעמית עם תמיסת כדורי כלור בריכוז
 PPM 1,000ולאחר מכן ניגוב במטלית יבשה.
ניקוי עם סבון כלים ורחיצת עגלות עם מים ,ניגוב עם מטלית לחה וייבוש
במטלית יבשה
ניגוב המדפים ייעשה במטלית לחה הספוגה בחומר לניקוי וחיטוי לאחר מכן
ניגוב עם מטלית לחה וייבוש במלטית ייבשה.
ניגוב ייעשה במטלית לחה וחומר לניקוי וחיטוי ולאחר מכן ניגוב במטלית לחה
נקייה וייבוש במטלית יבשה.
ניגוב עם מטלית חד פעמית עם חומר לניקוי וחיטוי  ,לאחר מכן ניקוי עם מטלית
לחה וייבוש במטלית ייבשה
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נספח הנחיות מקצועיות משרדי ממשלה
משרד

תאריך

הנחייה מקצועית
נוהל מניעת זיהומים -בתי חולים גריאטרים

1/11/19

מסמך תקני ציוד למר"ג

הערות
קובץ  1בנספחים
מתוך מסמך מגן אבות
פרופ' רוני גמזו ,עמוד 69

היערכות המערך הגריאטרי בישראל למגפת

 12/3/2020קובץ  2בנספחים

ה ()covid-19
הנחיות למטפלים סיעודיים בית המטופל
בריאות

3/4/2020

קובץ  3בנספחים

בעקבות התפרצות הקורונה ((COVID 19
ההנחיות לצמצום חשיפה וניהול חקירת
התפרצות קורונה במערך לאשפוז ממושך

 11/4/2020קובץ  4בנספחים

הנחיות משרד הבריאות למתחמי בידוד

 13/4/2020קובץ  5בנספחים

הנחיות לניהול אירוע חשיפה במוסדות
אשפוז או דיור שאינם בית חולים כללי

 15/4/2020קובץ  6בנספחים

נוהל ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה
החדש

 27/4/2020קובץ  7בנספחים

נוהל מחלימים מנגיף קורונה החדש

 11/5/2020קובץ  8בנספחים

)(COVID-19
סוגיות בהדרכת מחלקות מונשמים מרגים 11/5/2020 --קובץ  9בנספחים
סיכום בקרה ותרגול היערכות בתי החולים
להתמודדות
המלצות להסבת מערכות קיימות של מיזוג
אוויר לטובת התאמת מחלקות אשפוז
למונשמי/מטופלי קורונה
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קובץ  10בנספחים

משרד

תאריך

הנחייה מקצועית

מגן אבות תכנית לאומית למתן מענה להגנה
ואימהות על דיירי מוסדות הגיל השלישי

בתי
אבות

20/4/2020

נוהל קורונה בית הדר  -דוגמה
נוהל קורונה בית בלב  -דוגמה
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הערות

 .1כללי
פורמט זה ישמש כלי עזר למנהל מוסד לתכנן את הערכות המוסד לתקופת פנדמיה בהתאם
למנחה הערכות לפנדמיה ונהלי משרדי הממשלה.
 .2תרחיש ייחוס פנדמיה למרכז גריאטרי:
ב .לאור הערכת היקף התחלואה הכללי במדינה על כל מרכז גריאטרי להיערך ל:
 )5תחלואה של  10%מצוות עובדי המרכז.
 )6תחלואה של  10%מקרב קבלנים נותני שרות.
 )7תחלואה של  10%מהמטופלים במרכז גריאטרי.
 10% )8החולים יוגדרו חולים קשה ויזדקקו להנשמה.
ג .פירוט תרחיש ייחוס פנדמיה ל______________:
מצב

צוות

דיירים

קבלנים

בידוד
תחלואה קלה
תחלואה קשה
מונשמים
 .3משמעויות מתרחיש הייחוס למוסד
א .המוסד נדרש לתכנן את אופן הפעלת צוות העובדים תוך הקטנת הסיכון להידבקות.
ב .המוסד נדרש לתכנן מענה לוגיסטי בכל התחומים במינימום כניסה למתחם המסגרת.
כניסה הכרחית תהיה עם אמצעי מיגון ,למתחם מוגדר וללא כל מגע עם דיירי המוסד.
ג .ביקורי משפחות יתקיימו תוך תיאום ,שליטה ואמצעי מיגון מתאימים.
ד .פעילות המוסד תבוצע תוך הפרדה מוחלטת בין המחלקות השונות במסגרת.
ה .נדרש לתכנן חדרי בידוד עם גישה נפרדת מיתר דיירי המסגרת.
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 .4טבלת מעקב וניהול מלאי ציוד רפואי לחרום:
א .ציוד מיגון וחיטוי לחרום
מלאי
הציוד

מיקום

הערות

מסכה כירורגית
מסכה 95N
משקף מגן visor
חלוק לא עביר מים
חלוק חד פעמי
סינר רחצה
מיכל ספטול
בגדי עבודה

ב .תרופות בבית מרקחת לחרום:
מלאי
הציוד

מיקום

הערות

 .5תכנון מיקום מחלקת חולים:
מבנה

קומה
א חדרים 1+2

חדר התמגנות
חדר ??
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דרכי גישה ופינוי

דגשים
נעילת דלת ??
באופן מוחלט
מניעת הגעה
מהמעלית

 .6תכנון מיקום מחלקת בידוד:
מבנה
???

.7

דרכי גישה

קומה
א' חדרים 8+9

דגשים

תכנון מתחמי ביקור משפחות:
מבנה

דרכי גישה למתחם

קומה
א' חדרים 8+9

א .תכנון עבודת כ"א בתקופת פנדמיה:
 )1הנהלה
תפקיד בשגרה
מנהל המוסד
סגן
מזכירה

תפקיד בחרום
מנהל
מ"מ מנהל
אחראי מוקד
מוקדן
ניהול כספים
ניהול משאבי אנוש
אחראי קשר
משפחות

משמרת א
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משמרת ב

דגשים

 )2תפעול ולוגיסטיקה
תפקיד בשגרה
מנהל
סגן
מזכירה

תפקיד בחרום
מנהל המחלקה
סגן
אחראי רכש  /מלאי
אחראי מחשוב
אחראי כביסה
אחראי מזון וחדר
אוכל
אחראי שער כניסה
שומר
קבלה למוסד
פיקוח ביקור
משפחות

משמרת א
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משמרת ב

 )3מכונים
תפקיד בשגרה
דיאליזה

תפקיד בחרום
מנהל

רנטגן

אחראי

מעבדה

מנהל

ריפוי בעיסוק

מנהל
מטפל
מטפל
מנהל
תזונאי
תזונאי
מנהל
פיזיותרפיסט
פיזיותרפיסט
מנהל
עו"ס
עו"ס
מנהל

תזונה

פיזיותרפיה

שרות סוציאלי

הפרעות
בתקשורת
בית מרקחת

משמרת א

רוקח ראשי
רוקח
רוקח
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משמרת ב

 )4מחלקות רפואיות
תפקיד בשגרה
סיעוד

תשושי נפש

פנימית

מונשמים

שיקום

סיעודי מורכב

תפקיד בחרום
רופא
אחות ראשית
אחות
רופא
אחות ראשית
אחות
רופא
אחות ראשית
אחות
רופא
אחות ראשית
אחות
רופא
אחות ראשית
אחות
אחות
רופא
אחות
אחות

משמרת א
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משמרת ב

 .8טבלת מעקב וניהול מלאים לחרום:
ג .ציוד מיגון וחיטוי לחרום
מלאי
הציוד

מיקום

הערות

מסכה כירורגית
מסכה 95N
משקף מגן visor
חלוק לא עביר מים
חלוק חד פעמי
סינר רחצה
מיכל ספטול
בגדי עבודה
ד .תרופות בבית מרקחת לחרום:
מלאי
הציוד
מסכה כירורגית
מסכה 95N
משקף מגן visor
חלוק לא עביר מים
חלוק חד פעמי
סינר רחצה
מיכל ספטול
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מיקום

הערות

 .9תרשים סכמטי והערכות המוסד לפנדמיה
יש לצרף תרשים הנדסי של המוסד ולסמן את תכנון המחלקות השונות בחרום
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א .תכנון מיקום מחלקת חולים:
מבנה

קומה
א חדרים 1+2

דרכי גישה ופינוי

חדר התמגנות
חדר ??

דגשים
נעילת דלת ??
באופן מוחלט
מניעת הגעה
מהמעלית

ב .תכנון מיקום מחלקת בידוד:
מבנה
???

קומה
א' חדרים 8+9

דרכי גישה

דגשים

ג .תכנון מתחמי ביקור משפחות:
מבנה

קומה
א' חדרים 8+9

דרכי גישה למתחם
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דגשים

 .10תכנון היסעים בתקופת פנדמיה.
מגורים
שם העובד

המסיע
מונית השרון
מונית השרון

 .11תכנון לוגיסטיקה בתקופת פנדמיה.
כניסה למוסד
התחום
כביסה
מיזוג
מזון
חשמל
מים
אחר

 .12תכנון ניקיון מבנים בתקופת פנדמיה.
שעות ניקיון
מבנה

 .13תכנון מזון בתקופת פנדמיה.
שעות
ארוחה
בוקר
צהריים
ערב

שעה
07:00
07:30

עובד מלווה

עובד מבצע

ספק
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הערות

הערות

הערות

הערות

 .14דרכי תקשורת:
א .דרכי תקשורת משרדי ממשלה
משרד

שם

הבריאות

מפקח מחוזי

טלפון משרד

תפקיד

רופא מחוזי
גריאטר
רווחה

מפקח מחוזי
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טלפון נייד

ב .דרכי תקשורת רשות מקומית
שם פרטי ומשפחה

משרד

פל'

ראש רשות
לשכה
מנכ"ל
לשכה
קב"ט
ממונה מל"ח
דובר
מנהל מחלקת רווחה

ג .דרכי תקשורת קבלנים
הקבלן

משימתו

איש קשר
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טלפון נייד

הערות

ד .פנים מוסד
שם

תפקיד

הנהלה

מחלקת שיקום

מחלקה פנימית גריאטרית

~ ~ 57

כתובת מלאה

נייד

שם

כתובת מלאה

תפקיד
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נייד

תרגיל מס׳ 1
עקב התפרצות גבוהה בעיר בה נמצא המוסד וחשד כי ישנם  2דיירים עם תסמנים הוכרז ע״י מנהל
המוסד כי יש לסגור את הכניסה לגורמי חוץ ,עם התפשטות הידיעה משפחות הדיירים החלו להגיע
למוסד דופקים על דלתות הכניסה ודורשים להיכנס במקביל מדווחת האחות הראשית כי אחד מהדיירים
עם התסמינים חייב להתפנות דחוף לבית חולים ובתי החולים מסרבים לקבלו עקב עומס אצלם.
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תרגיל מס׳ 2

עקב התפרצות הנגיף במוסד שלכם האחות הראשית מקבלת הודעה משתי מטפלות ושתי אחיות כי
בעקבות ההתפרצות במוסד הן חוששות ומסרבות להגיע לעבודה.
כמו כן בעקבות הודעת המטפלות והאחיות ולאחר שהשמועה נפוצה נוצרה בהלה בקרב כלל אנשי
הצוות של המוסד
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תרגיל מס 3

עקב התפרצות גבוהה בעיר בה נמצא המוסד וחשד כי ישנם  6דיירים עם תסמנים ,המטפלות מדווחות
כי אין מספיק ציוד הגנתי (כפפות ,חלוקים ומסכות) ומסרבות להתקרב לדיירים החשודים כנגועים
מחשש כי ידבקו אף הם.

~ ~ 61

