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2020בספטמבר16

אלולתש"פב"זכ

 ,ולעובדים הזרים בענף הסיעוד למטופליםאגרת 

 

שלוםרב,



 חודשים מספר שמזה רפואי, חירום במצב נמצא כולו המאבקהעולם בלב נמצאת ישראל מדינת גם

עלמנתלצמצםאתהתפשטותהנגיףהחליטה.בעלייתהתחלואהבעקבותהתפשטותהקורונהבישראל

 .11.10.2020ראשון ועד ליום  14:00בשעה  18.09.20מיום שישי העלסגרנוסףהחלהממשל

 

 מוציא הציבור בריאות על האמון הגוף הבריאות משרד העת הציבורכל להתנהגות כלליות הנחיות

עובדיםזרים.האתכםכולםוגםיודגשכיהנחיותאלהמחייבותאתהסגר.בתקופת



 פועלת ישראל הבריאותבאכיפלסיימשטרת למשרד במניעתהתקהלויותע הציבורי, ובבלימתתהסדר

וקוראתלכולםלהישמעלהנחיות,לסייעבמאמץהמשותףלבלוםאתהתפשטותהנגיף.התפשטותהנגיף



רואיםחשיבותרבהבשיתוףפעולה בריאותכםובריאותהציבוראנו עלכןו,והקפדהעלההנחיותלמען

פוניםאליכםומבקשיםכיתפעלועפ"יההנחיותהנדרשותכדילהגןעלבריאותומצטרפיםלקריאהאנו

בפרט.ובריאותהמטופליםשלכםהציבורבכללועלבריאותכם





המרכזיות:גבלותלנוחותכםנדגישאתהה



  למעט צרכים מותרים שיפורטו בתקנות מטר 500הגבלת תנועה ביציאה מהבית של עד.  

 חום המסחר, תרבות, בילוי, פנאי ותיירות פנים.סגירת כל העסקים בת 

  וקופות בתי חולים  ,בתי מרקחת מכירת מזון, ישארו פתוחים בין היתרי חיונייםשירותים

 חולים.

  מטר. 2אנשים בחדר סגור תוך שמירת יתר הכללים, מסכות וריחוק של  10התקהלות עד 

 .חלה חובת עטיית מסכה בכל מקום שריננו מקום המגורים 

 

:יוםהמנוחהלעניין

 

 מקום מגוריו של העובד הזר הוא ביתו של ומאחר במסגרת המגבלות שהוטלו על התנועה ו

 .נוע ממקום למקוםבבית המטופל.  אין אישור לביום המנוחה המטופל, על העובד להישאר 
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כיאדםהמפרועלכןנקבעהמחייבותרואהחשיבותרבהבציותלהנחיותהמדינהאנומבקשיםלהדגישכי

:הבאיםקנסותלאתההנחיותצפוי



 5,000 -פרת חובת בידודה  ₪ 

 1,000 -סירוב להוראת שוטר להתפזר .₪ 

 500 -אי עטיית מסכה מחוץ לבית המגורים .₪ 

 500 -שהייה במקום אסור ₪ 

 

 : ין יציאות מותרות מהבתיםיבאנגלית בענ להלן קישור להנחיות משרד הבריאות 

 

en-virus-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry/ 



החברתי הריחוק של המחמירים הכללים פי על לפעול והנכםעלינו שינוייםנדרשים לגבי להתעדכן

.אזורהמגוריםבפרטבהנחיותמשרדהבריאותבכללאולגבי

 

וכדי לסייע לכם, מרכזים עבורכם את המידע לתת מענה לכל מקבלי השירותים,  נמשיךגם בתקופה הזו 

 הרלוונטי.



ל קוראים אנו להולמטופלים הסיעוד בענף הזרים ולהעובדים לגלותמשיך המחייבות, להנחיות ישמע

.במדינההידבקותוהתפשטותהנגיףועלמנתלמנועבריאותכםאחריותאישית,וזאתעלמנתלשמורעל



לסיום,נבקשלחזקאתכםבתקופהמורכבתזו.רביםמהמטופליםמצוייםבקבוצתסיכוןבשלגילםובשל

מצבםולכןחשובהמאודההירתמותשלכלאחדואחתמכם.



כםלכםעלמסירותכםועלהאחריותשאתםמגליםבעבודתכםובטיפולבמטופליםהיקריםלאנומודים

שנעבוראתהתקופההזובבריאותטובה.ומאחליםלכולם



מצילים חיים! –נשמעים להנחיות 



 


