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 12.1.2021        ות/ות נכבדים/מנהלים

    

 מנה שניה -הנדון: מבצע חיסון תן כתף במסגרות הרווחה   

 

ונבקש לחדד הנחיות בטיחות כדי להימנע מתקלות ולעבור  תן כתף מבצע החיסוןב ,היום החל מתן המנה השניה

 .את מבצע החיסונים בשלום

 .דיווח למשרד הבריאות ותפעול כולל הוא על החברה המחסנת, האחריות לשינוע החיסונים ביצוע החיסון .1

מתבקש לסייע ככל הניתן לחברה המחסנת מתוך דאגה לדיירים   מחוז /מוסד/צוות המסגרת, ם זאתע .2

 . ולצוות

יש להכיל את הכללים גם , למסגרות רבות יצטרפו מתחסנים מחוץ למסגרת על מנת למנוע בזבוז מנות .3

 . עבור המצטרפים הללו

, וכן כל מידע המתחסנים של חריגות ואלרגיות בעקבות המנה הראשונהתגובות  ערך עם מידע לגביייש לה .4

 .שיסייע לגוף המחסן לשקול האם להימנע ממתן מנה שניה

למנוע . יש מאוורר היטב , השומר על מרחק בין המתחסנים ,ן מתאיםעל המנהלים להכין מתחם חיסו .5

המתחסנים )צוות להקפיד על עטיית מסיכה על ידי כל האנשים יש , במתחם החיסון  התקהלויות

  ., יש חשיבות לניהול הזמן של הזימון ומטופלים(

 להדגיש שכל מתחסן נדרש לעמוד בקריטריונים לחיסון כמפורט בתדריך החיסונים.  .6

במגן אבות ואמהות ניתנה אפשרות להתחסן גם אם החלימו מקורונה ואף עם חלו בקורונה  בלבד לדיירים .7

המשפחה או רופא  המלצה ויש לשקול את המתן על ידיאינה זו  זוהי אפשרות,בין המנה הראשונה והשניה. 

 בעת חולי.  אין לחסן המסגרת ובודאי רופא 

 .חלים ממחלת הקורונהאינו חולה או מ יש לוודא שהמתחסן , לגבי שאר המתחסנים .8

 .בזיהוי המטופלים טרם החיסוןלחברה המחסנת לסייע  מוסד /על צוות המסגרת  .9

או על ידי על ידו )בכתב או בעל פה( של המתחסן שקיימת הסכמה  לוודאעל צוות המסגרת/מוסד  .10

 אפוטרופוס או מיופה כח.

תג לכל מתחסן עם  /להכין כרטיסמומלץ ביותר , חברה המחסנת באנשים אשר להם קושי במתן מידע ל .11

, לא היו אני יכול להתחסן  –איזו קופת חולים ומשפט מסכם  כגון , מספר תעודת זהות, שמו המלא

 .וקיימת הסכמהתגובות חריגות אחרי המנה הראשונה 

 במסגרות בהן קיים צוות רפואי , יש חשיבות רבה לנוכחותו במהלך שעות החיסון. .12

א אלרגיות וחצי שעה יש להכין מתחם להשגחה בת רבע שעה למתחסנים ללבנוסף למתחם החיסון,  .13

 . שיסייע בהשגחה( רצוי מתחום הרפואה)יש להקצות איש צוות . למתחסנים עם רקע אלרגי

 

http://www.molsa.gov.il/


                          

                      
                  ד"ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית, 

   מנהלת מערך שירותי הבריאות  
www.molsa.gov.il |molsa.gov.il@SagitA 

                        02-6752366טל. | ירושלים  2קפלן 
 

 

 

 

 המידע הקיים לגבי תופעות לוואי מצביע על תופעות לוואי מוגברות במנה השניה ויותר בגיל צעיר יותר.   .14

 לפיכך מבודדים במסגרת יקבלו חיסון במועד.ניתן לחסן מבודדים, אין הורית נגד לכך,  .15

יקבל , נכון לרגע כתיבת הנחיה זו לצאת מבידוד לקבלת חיסון, ההנחיה ברגע זה היא שהמבודד לא ניתן  .16

 את החיסון תוך שלושה ימים מסיום הבידוד בקופת החולים. 

 בנושא מבודדים שלא חוסנו אנו נבדוק מה ניתן לעשות בנושא באופן מרוכז. ככל שנגלה פערים  .17

 דה ומתפתחות תופעות לוואי חריגות יש לדווח למשרד הבריאותבמי .18

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/190_anaphylaxis.pdf 

    ShlomitI@molsa.gov   לן במערך שירותי הבריאותשלומית אי' ולגב

במסגרות מגן אבות,  חובת הבידוד שינוי מועד נחיות על ידי משרד הבריאות באשר לטרם גובשו הה .19

 הן תועברנה אליכם מיידית. מדיניות הדיגום , מדיניות ביקורים בתום הסגר ועוד וברגע שיגובשו עמנו 

 

 

  !בכל שאלה אנו לרשותכם .20

 

 צוות מערך שירותי הבריאות     
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