הנחיות חטיבת הקהילה 15.03.2020
התמגנות במרפאות קהילה
בעקבות דיון שהתנהל בצט"מ ,בנושא מדיניות המיגון ,ובכפוף להגדרות ה CDC -וה WHO -היות
והעברת נגיף הקורונה הינה טיפתית מצ"ב הנחיות מעודכנות להתמגנות וניקוי.

התמגנות אישית של אנשי צוות העובדים במרפאה רגילה שבשיגרה


בכל כניסה למרפאה/מתקן רפואי ,יתשאל איש מינהל את המבקרים לקיום חום או תסמינים
נשימתיים (שיעול ,עיטוש).
מבקרים המגיעים למרפאה עם תסמינים של מערכת הנשימה /חום ,יקבלו מאיש המינהל
מסכה כירורגית וינחו את המטופל לשבת במרוחק ככל הניתן משאר באי המרפאה.



כל איש צוות ,לרבות עובדי מינהל ,רוקחים ,סיעוד ,מקצועות הבריאות ,רפואה הנמצא
באינטראקציה קרובה עם מטופל בעל תסמינים של מערכת הנשימה ,יעטה מסכה כירורגית.



ניתן להישאר עם אותה מסכה לשאר פעילויות היום ,אלא אם כן נרטבה או נקרעה .לאחר
סיום הטיפול בחולה עם תסמינים נשימתיים ,תבוצע היגיינת ידיים .רק לאחר מכן ,תורד
המסכה מתחת לסנטר .בסיום יום העבודה או עם החלפתה ,תפונה המסכה המשומשת
לשקית ביוהזרד.



לבדיקת מטופלים ללא תסמינים נשימתיים ,אין צורך בהתמגנות במסכה.



יש לבצע היגיינת ידיים בין מטופל למטופל ולאחר כל מגע עם מסכה באמצעות ספטול או
ספטדין ,תמיסה המכילה  70%אלכוהול .משאבות האלכוהול מפיקות כמות מדודה כנדרש
ע"י המלצות משרד הבריאות.



מומלץ להתקין בכניסה למרפאה וליד חדרי טיפול שילוט המסביר את חשיבות היגיינת ידיים
ומתקן לחיטוי ידיים.



אין צורך באיוורור החדר בין מטופל למטופל.



נקיון מרפאות
אביזרי טיפול כגון :סטטסקופ ,מד לחץ דם  ,דלפקים חשופים ינוקו בין מטופל למטופל:
באמצעות מגבון קלינל (אמוניום רבעוני -על בסיס אמוניום רבעוני) .יש לעטות כפפות לפני
השימוש במגבוני קלינל.
אמצעי טיפול של מקצועות הבריאות ,יש לחטא על פי הנחיות מקומיות.
ניקוי סביבת העבודה האישית :בתחילה ובסוףכל יום עבודה יש לנקות את הטלפון ,עכבר
ומקלדת ע"י מגבון קלינל.

ניקוי מיטת טיפולים ,כורסאות טיפול בין מטפל למטופל :באמצעות מגבון קלינל ולאחר
מכן להחליף את סדין הנייר.
באחריות עובדי משק :אחת ליום לפחות (ובנוסף לפי צורך אם מתלכלכים) ,לנקות עם כלור
מדולל בריכוז  1:1000PPMמשטחים כגון :דלפקים ,מזרוני מיטות ,מעמדים ,מעמד עירוי,
שולחנות  ,כיורים ,אסלות ,ידיות ,פחים ,משקופים ,דלתות ,מזוזות ,מרצפות ,כולל אזור
אחסון וריכוז הפסולת ,מתקני נייר ,מתקני הסבון.
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