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 לכבוד 
 מנהלי יחידות השיקום
 ספקים שירותי שיקום

 
 שלום רב,

 
 בעקבות הגל השני של התחלואה   -חידוד הנחיות להתנהלות בעת קורונה : הנדון

 12מס.השיקום מערך  כלללמסמך 
 

גל התחלואה השני של מגפת הקורונה פוקד את מדינת ישראל בעצמה רבה, ומעורר חששות רבים ואף בהלה בקרב  
 . השיקוםצוותי מערך והציבור 

 מסגרות בעת הזאת: הלאור זאת ברצוננו לחדד את ההנחיות לגבי התנהלות  

 , בית מרכזי בקהילות תומכות: הוסטל .1

תנועה  נכון לעכשיו, מדינת ישראל ומערכות דומות למערך הדיור )בגריאטריה וברווחה( לא הגבילו,  .א
ויציאה של דיירים מהמסגרות, למעט ב"אזורים מוגבלים" שמוגדרים ע"י הממשלה ומאושרים בכנסת .  

משפחה,  )כגון: ביקורי  אין למנוע יציאת דיירים לפעולות שגרתיות, באזורים שאינם מוגבליםלכן, 
 המשרתות את צרכיהם הבסיסיים.   יציאה למסגרות תעסוקה, פנאי וחברה וכיו"ב( 

 ומקומות סגורים.  חשוב להדגיש בפני הדיירים את הסכנה הטמונה בחשיפת יתר למקומות הומי אדם  .ב

 יש לקיים בקרה ורישום של כניסה ויציאה מהמסגרת.  .ג

ו הנחיות פרטניות מרכז/ת המחוז לאחר ההכרזה  מסגרות באזורים שהוגדרו "מוגבלים" ע"י הממשלה יקבל .2
 על "אזור מוגבל".

ממשיכים  תיאום טיפול, דיור, תעסוקה, חברה ופנאי, השכלה, מרכזי משפחות   כלל שירותי השיקום, לרבות: .3
בהתאם להנחיות שמירה על מרחק, עטית מסכה ושמירה על היגיינה, והנחיות התו הסגול, למעט    לפעול כרגיל 

 באזורים מוגבלים. 

 
  שניתן. עד כמה ף במסגרות ובמפגשים פנים אל פנים, דווקא בעת הזו אנו רואים חשיבות להמשך מתן שירות שוט 

 . דר יום ואורח חיים מלא ומשמעותיולצוות לשמור על ס  מקבלי השירותלעזור לקיימת חשיבות רבה 
 

 
 ב ב ר כ ה , 
 

                                                                                                                                   
                                       

 רונית דודאי                                                                                                                                              
 ממונת שיקום ארצית                                                                                                                                 
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 העתקים: 
 מטה השיקום 

 פסיכיאטרים מחוזיים 
 רכזי השיקום במחוזות 

 אחריות בקרה במחוזות      
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