
 

 

מנחה למנהל המוסד/מנהלת סיעודית להטמעת 
 התנהגות מניעתית בקרב העובדים

 

   

 

 

מנחה זה נועד לסייע לך בהובלת הטמעת התנהגות מניעתית במוסד, בקרב העובדים 

 השונים, כדי למנוע הדבקה.

מנת להקל עליכם,  אנו בטוחים כי אתם נוקטים בכללי התנהלות מחמירים בתקופה זו, ועל 

 אנו מצרפים מנחה, המפרט את ההנחיות המחייבות אותם נדרש ליישם.

   

מטפלים 
 יםיסיעוד

  רופאים
 אחיות

עובדי 
 ניקיון

עובדי 
 מטבח

 שומר

 מנהל
 המוסד/
 מנהלת
 הסיעוד

 הנכנסים ומכניסים סחורות למוסד.למעגל זה מתווספים עובדים נוספים במוסד וספקים השונים 

 כל העובדים במוסד מהווים סיכון, במידה שווה, להדבקה במוסד!

 דיירים



 

 

 

 

  ? כיצד מטמיעים התנהגות מניעתית בקרב כלל העובדים

  3בימים אלו אנו נדרשים לפעול להטמעה מלאה של התנהגות מניעתית רצויה הכוללת 

 :רכיבים מרכזיים

. יש כיצד עליהם לפעולולהסביר לעובדים באופן מפורט וברור  נדרש להסביר

להתאים את ההסבר והשפה (פשוטה/גבוהה) למאפייני העובדים השונים 

 שלהם. תהקוגניטיביווליכולות 

יש להסביר כל העת את הרציונאל של הפעולות המתבקשות ולאפשר לצוות 

למה חשוב לבצע את הפעולה בנת ה"למה", ההן הכרחיות.  מדועלהבין 

חשוב ביותר להטמעת ההתנהגות. הבנת , הנדרשת בדיוק באופן המתבקש

ההיגיון העומד באופן ביצוע הפעולה. לדוגמא: למה חשוב לשטוף ידיים במשך 

מטר אחד  2רחק של שניות דווקא ולא פחות מזה, למה חשוב לשמור מ 20

. ככל שנקפיד על כך נעלה את הסיכוי לביצוע הפעולות מהשני ולא פחות

ה. "למה" נוסף שיש לענות עליו בהסברה הנדרשות ולהתנהגות מניעתית נכונ

ובלמידה הוא "למה" אנחנו עובדי המוסד, כולנו, כל אחד מאיתנו, נדרש להקפדה 

 יתרה.

. גורם מוטיבציוני נוסף  יש להסביר את המשמעות של ההתנהגות הרצויה

לביצוע פעולות/התנהגות רצויה הוא ההסבר כיצד התנהגותם המניעתית לוקחת 

במאמץ הלאומי בשמירת חיי אוכלוסיית המבוגרים, שמשתייכים לקבוצת חלק 

סיכון גבוהה בחברה. העברת המסר של משמעות וחשיבות תפקידם במאמץ 

הלאומי על שמירת חיי המבוגרים לצד הבעת הערכה והוקרה על עשייתם תסייע 

  לכם בהטמעת התנהגות מניעתית רצויה.

. בבסיס כל דרישה כזו או אחרת של המוסד העובדיםביטחונם האישי של 

מוגנים. ששלומם האישי לכללי התנהגות  העובדים צריכים להיות בטוחים שהם 

ת" עושה מאמץ סביב השעון לספק ציוד מיגון לעובדי המוסדות מרמובטח. "וש

את המסר שבריאותם חשובה לך אתם נדרשים להעביר  , כידוע לך.םהגריאטריי

 עושים את כל מה שנדרש כדי שיהיו מוגנים תוך כדי ביצוע תפקידם.ואתם 

 א'

 ב'

 ג'

 ד'

 ומשמעות רחבה יותר להתנהגות מניעתית נכונה "למה"הבנה בקרב העובד מה נדרש ויצירת .1



 

 

 הקניית ידע ומיומנויות בהתנהגות מניעתית לעובדים .2 

להקנות לעובדים ידע  עליכם כדי להטמיע התנהגות בה אנו מעוניינים ראשית 

 שום נכון של פעולות/התנהגות.יומיומנויות המאפשרים י

הדרכות לכל עובד ועובד בנושאי מיגון לכל עובד ועובד  ולהעביראתם נדרשים 

בסביבות העבודה השונות (במשרד/במחלקה/במחלקת קורונה/במרחבי המוסד), 

 ישבהתנהגות מניעתית ודגשים מקצועיים לביצוע תפקידם בעידן הקורונה. 

להקפיד שההדרכות יותאמו למאפייני העובדים ותהיינה ברורות ללא מקום 

ד על מסרים ברורים, מדויקים, עקביים  יש להקפילפרשנותו של העובד. 

 ושיטתיים. 

לרשותכם ערכת הדרכה להדרכת הסקטורים השונים במוסד. תכני ההדרכות 

אחות  -כולל הסרטונים מאושרים משרד הבריאות ע"י ד"ר דורית רובינשטיין

אחות היחידה הארצית  - אחראית בקרה ארצית בגריאטריה, סמירה מסראוה

 למניעת זיהומים.  

האתגר בימים אלה הן הנחיות ברורות באיך להתנהג. מאחר ומדינות, כולל  

ישראל, לומדות את הנגיף תוך כדי התרחשותו ואין תורה סדורה בנושא, ניתן  

מות מקומיות של מוסדות רפואיים בהפקת סרטוני הדרכה לעובדים. להבחין ביוז

להסדירן על ערכת ההדרכה נכתבה על בסיס הנחיות משרד הבריאות ונועדה 

מנת להכתיב את ההתנהגות המניעתית הנדרשת במוסדות, לייצר שפה אחידה 

 ולהנחות את כל המוסדות הגריאטריים באופן אחיד. 

של הדרכות לסקטורים השונים במוסד.  כללתערכת ההדרכה כוללת מצגת מת

כמו כן, סרטוני הדרכה נוספים שיסייעו לכם בהדרכה מקוצרת למטפלים/עובדי 

 ניקיון חדשים.

 ערכת ההדרכה תועשר בתכנים נוספים בהמשך

 

 א'

 ב'

 ג'

 ד'

 ה'

 ו'



 

 

 הטמעת ההתנהגות בשגרות העבודה .3 

ולהטמיע את הדרישות כבכל התנהגות אותה אנו רוצים להקנות יש להמשיך 

החדשות בשגרת העבודה. יש להקפיד תוך כדי להיות עקביים בדרישות ובמסרים 

 ביניכם, מובילי השינוי.

 הדרכים להטמעת הנלמד: 

i.  ענון הנלמדיר –  

  להדרכה ראשונית לפחות פעם בשבוע. ניתן ליצר  ענוניםילהעביר רנדרש

דק' ראשונות מוקדשות להדגמה  10בשבוע בתחילת משמרת   נוהל שפעם

חוזרת (שטיפת ידיים/התמגנות התפשטות/ניקיון חדר) וחזרה על דגשים 

 צועיים בסביבת העבודה של העובד. מק

  שצפו  סרטוני הדרכה לניידים של העובדים עם בקשה לאשר עליכם לשלוח

 בסרטון.

  בכל ישיבות הצוות יש לרענן את הנהלים ולחדד את הדגשים  –ישיבות צוות

המקצועיים. יש לחזור עליהם בכל עת. עליכם לוודא כי העובדים הבינו 

 ל סדר הפעולות.עוהפנימו אותם ולכן יש לבקש מהם לחזור על הדגשים ו

ii. יש לציין לטובה עובד שהבחנתם כי הוא  – ת חיוביותחיזוק התנהגויו

מקיים את ההנחיות בקפידה, בפניו ובפני קבוצת העובדים. חיזוק זה כמובן 

מעצים את העובד ומדרבן את העובדים האחרים להתנהג כמותו כדי לזכות 

 בהוקרה. תעצימו את הרגע בו אתם מחזקים את העובד על התנהגותו. גם 

iii. שלטים ברחבי המוסד המנחים סדר פעולות או הנחיות בסביבה  חובה לתלות

 הרלוונטית להם. לרשותכם שילוט נוסף על הקיים אצלכם.  

iv.  במהלך  שום ההנחיותייש להגביר את הפיקוח והבקרה על י –פיקוח ובקרה

 .ראשוניםהודשים שלושת הח

o  "אם לא קיים עליכם למנות –מינוי נאמן "הטמעת התנהגות מניעתית ,

שמש יד ימינה של האחות וסד, נאמן "הטמעת התנהגות מניעתית" שיבמ

 א'

 ב'



 

 

דרכות, כולל הדרכות עובדים יומן מעקב העליו לנהל ושא. הראשית בנ

חדשים, יזום ישיבות עדכונים בנושא בהובלת האחות הראשית, יפקח ויבקר, 

ויעדכן את האחות הראשית. יש לכנס נאמנים אלה ולהדריך אותם באיך 

 קידם. לבצע את תפ

 

 

רכיבים אלה בהטמעת התנהגות מניעתית תסייע לכם  3-אנו מאמינים כי מענה שלכם ל

 בהעלאת רמת המיגון של המוסד.

"ושמרת" (פרטים באתר) בכל צורך שעולה בהטמעה הן בכלים -אתם מוזמנים לפנות ל

למנהלים והן בהדרכות מקצועיות נוספות שחסרות לכם.

 חשוב!

גודל  מסרים כנים על להעביר להםיש לחזק את ידי העובדים כל הזמן, 

שליחותם והמשמעות הרבה של העשייה החשובה שלהם, עשייה מצילת חיים. כדאי 

על שיחות אישיות,  וכן להקפיד כל העתלחשוב על מספר דרכים להוקרה על עשייתם 

 התעניינות בשלום העובד ומשפחתו ובירור מעמיק של הצרכים שלו בתקופה זו.

 



 

 

 

 

תחומי עיסוק במוסדות הנחיות ודגשים מקצועיים של משרד הבריאות, עפ"י |  1ח נספ

 ם:יהגריאטרי

על מנת להטמיע התנהגות רצויה צריך להבין את הדרכים הרלוונטיות לכל אוכלוסייה. אספנו 

עבורך דגשים, שניתנו על ידי משרד הבריאות, שיש להעבירם לעובדים השונים במוסד 

 בהתאמה.

מביקורים  להימנעהחיצונית נדרשת  הכלליתלב כי האוכלוסייה  מו, שייםיקר יםככלל, מנהל

 .  המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהםבכל מסגרות הרווחה, הסיעוד או הבריאות, 

 אנשים עם חום או תסמינים נשימתיים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות.

 ת. יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללי באופן כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

  

עדיף להשתמש 

פעמיים -בניירות חד

 לייבוש הידיים.

יש להימנע ממגע קרוב 

ומלחיצות ידיים ושימוש 

 משותף בכלי אוכל. 

יש להעדיף שטיפה במים 

 .וסבון על פני חומר חיטוי

 

יש להשתמש בכפפות 

 חד פעמיות.

 



 

 

 

 

 הדיירים ולכן יש להקפיד הקפדה יתרה.צוות מטפל: הצוות המטפל בא במגע ישיר עם  .1.1

 ) מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד טיפתי + מגעdroplet and contact 

precautions ,(זוג אחד) כולל הפריטים הבאים: חלוק ארוך חד פעמי, כפפות ,(

 משקפי מגן ומסכה כירורגית.

  למטרות עבודה ובקבוצות לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק

 איש. 10שגודלן לא יעלה על 

 .יש להקפיד על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבתי 

 רחיצת ידיים עם מים וסבון, חבישת  -בהגעה למוסד: יש להקפיד על היגיינת ידיים

 מסכה ולבישת חלוק כולל ניקוי הסטטוסקופ .

  כפפות.  –במגע עם מטופל 

 יש להסיר כפפות, יש להסיר חלוק ולהקפיד על היגיינת  –טופל במעבר בין מטופל למ

 ידיים.

 הסרת המיגון: הסרת הכפפות, הסרת החלוק מהפנים  -בעת היציאה מאזור הטיפול

 לחוץ והשלכה לפח. 

  (משרדים)  יש להקפיד על חבישת מסכה ועל היגיינת ידיים כל   –בסביבת העבודה

וכל, במעבר בין אתרים (פרוזדור/חדרים/חדר העת, בעת יציאה משירותים, לפני הא 

 תרופות) ועוד. 

 :צוות מטפל בחולה

  את מספר האנשים הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות נדרש לצמצם ככל האפשר

 מחלות רקע. לאדם אחד בריא ללא 

 אין לגעת לעטות מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר החולה.  יש

. אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה מידית. בעת במסכה בזמן השימוש

היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים 

 במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול 



 

 

 

 פעמיים בעת כל מגע עם החולה וסביבתו כולל -להשתמש בכפפות וחלוק חד שי

 משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים. 

 להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן  יש

 וצואה של החולה החשוד.

 ול אחרי כל  לשטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוה יש

 מגע עם החולה החשוד או עם סביבתו המידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים.

 להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש  עדיפות לשטיפה

 לכלוך נראה לעין. 

  :הוראות ניקוי לאחר טיפול בחולה 

o  יציאתו מהחדר.יש לנקות את סביבת החולה (כורסא, שידה וכו') לאחר 

o  לפחות או  70%יש לשטוף במים וסבון. לאחר מכן יש לחטא בעזרת אלכוהול

 ).מים בליטר מהולים אקונומיקה ל"מ ppm 1,000  )40כלור 

 :  מכבסה  .1.2

  כביסה תפונה כבכל כביסה במוסד רפואי, באוגר בלתי חדיר לנוזלים, ותטופל

 בהתאם להנחיות.

  סגור הן בחדר הדייר והן בעת השינוע.על אוגר הכביסה להיות 

 .יש לוודא שעובדי מכבסה המטפלים בכביסה בעת קבלתה, יתמגנו על פי ההנחיות 

 .יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע 

  כביסה של חולה מאומת: יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים

מעלות  65יש להשתמש בתוכנית כביסה של לפחות אחרים לרבות כביסה נקייה, 

צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את 

הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של  

 אחוזים. 70לפחות 

  



 

 

 

 

   :מטבח .1.3

  .יש להימנע משימוש משותף בכלי אוכל 

  לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי יש

 הכנת אוכל. 

 .יש לוודא שהמטבח מאוורר היטב 

  מעלות  65כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפרטורה של לפחות יש להדיח

צלזיוס. אם אין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית, יש לשטוף היטב את הכלים 

כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים  במים חמים וסבון

 לחלוטין. 

  מעבר מסוג אוכל לסוג אחר יש לנקות משטחי עבודה עם אקונומיקה.  -משטחי עבודה 

  .יש לשים כפפות בזמן טיפול באוכל 

  מסכה עם תחילת הכנת האוכל. חובת חבישת 

 רה. מגע עם סחורה רק עם כפפות והחלפתם בתום הטיפול בסחו 

  עליו לחבוש מסיכה  אם העובד לבד במטבח גם 

  .המגיש יגיש אוכל עם מסכה וכפפות 

  לשים כפפות.  להקפידאם עובד מטבח נדרש להאכיל מטופל עליו 

 בתוך מחלקת קורונה יתמגן מלא עפ"י הנחיות משרד הבריאות 

   :שמירה

 כל מאבטח במוסד נדרש להתמגן על פי הנחיות המיגון הבאות:      

 פעמי,  -מיגון למאבטח הנדרש להיות במגע עם  חולה (חשוד או מאומת): חלוק חד
 , משקף, כפפות.N-95מסכת 

  .סדר הפשטה: כפפות, משקף, חלוק, מסכה 

 ים לאחר הסרת הכפפות, אין לגעת בצד הקדמי של החלוק או מסכה, אלא רק בחוט
 לצורך התרה ובצד הפנימי לצורך קיפול והשלכה לפח. 

  יש לחטאי ידיים ולחבוש מסיכה כל המשמרת והחלפתה במידת  –עם ההגעה למוסד
 הצורך.

 .יש למדוד חום לכל באי המוסד ללא מגע עם האנשים 



 

 

 

  על המאבטח לחטא ידיים וללבוש כפפות. לאחר  הסרת הכפפות  –לפני בדיקת אדם
 יש לחטא ידיים.

  בעת בדיקת ציוד: על המאבטח לחטא ידיים וללבוש כפפות. לאחר  הסרת הכפפות
 יש לחטא ידיים.

 .לאחר בדיקת קבוצת אנשים יש להסיר את הכפפות ולחטא את הידיים 

   :ניקיון .1.4

 .יש להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי 

  ,מתגי תאורה, חדרי שירותים יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון, ידיות
 ומקלחת, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדרים.

  מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת יש להשליך

לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי 

 לפח האשפה חיצוני.

  



 

 

 עזרי הדרכה ברחבי המוסד|  2נספח  

  ,ים יקר ים מנהל
לתלייה ברחבי המוסד המסייעים בסימון אזורים במוסד ותזכורת לסדר פעולות   הדרכה  עזרי כם לרשות

 בביצוע פעולות. 
  

 . העזרים יגיעו מעובדי "אחרי"
  : מצ"ב מיפוי העזרים 

  

 למחלקת קורונה למחלקה רגילה שלטים 

 1 1 היגיינת ידיים"רגעים של  5שילוט "

 3  כניסה במיגון קורונה בלבד  –מחלקת קורונה  - שלט

 מטר  30 מטר  30 סרט הדבקה אדום לסימון מתחם קורונה 

 2 2 סדר הסרת ציוד מיגון אישי לאחר שימוש  -שלט 

 2 2 סדר לבישת ציוד מיגון אישי -שילוט 

 2 2 שלט "עמדת התמגנות"

 2 2 שלט "עמדת התפשטות" 

 5 5 שלט הקפד על היגיינת ידיים

  
 


