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הדרכות לעובדים

בתקופה מאתגרת זו בה כולנו מתמודדים עם וירוס הקורונה ברמה הבינלאומית, הלאומית והמקומית, על 

המנהלים המובילים את הארגון להנהיג את הסטנדרטים הגבוהים ביותר, על מנת להבטיח מניעת הדבקה 

שעשויה להתנהג כמו "אש בשדה קוצים" בקרב העובדים ובמעגל רחב יותר, בקרב הדיירים במוסד.

במוסד הגריאטרי אותו אתה מנהל, בוודאי מוטמעת תרבות של מניעת זיהומים ועבודה בסביבה הגיינית. יחד עם 

זאת, יש להקפיד הקפדה יתרה על המנגנונים, הנהלים ושיטות העבודה המוכרים ולהוסיף עליהם נהלים ושיטות 

עבודה המגבירים את רמת מיגון העובדים והדיירים.

על המטרה

אנו בטוחים כי מתקיימים אצלכם תהליכי למידה ויישום רבים לאור ההתרחשות המתמשכת של המשבר.

בנוסף, אתם נדרשים להעביר את ההדרכות המצורפות ועזרי ההדרכה לעובדים חדשים ולעובדים קיימים בכדי 

להנחות באופן פורמלי את הידע שנצבר ובכדי להטמיע את נושא המיגון מפני קורונה בסביבת העבודה במוסד. 

הדרכות אלה מאפשרות לכם להמשיך ולהטמיע התנהגות מניעתית בקרב הצוותים השונים הפועלים במוסד, 

החל מהצוותים המטפלים וכלה באחרון הצוותים התפעוליים.

על המצגת

לרשותכם מצגת מתכללת הכוללת תכנים רלוונטיים, מזוקקים ומדויקים, המאפשרים את העברתם באופן 

האפקטיבי ביותר,  עם התאמה לתפקידים השונים במוסד ובהתחשב במאפייני האוכלוסיות השונות. 

התכנים המובאים במצגת 

ובסרטונים השונים נגזרים 

ממדיניות ומהנחיות משרד 

הבריאות, מייצרים שפה אחידה, 

סטנדרטיזציה ומונעים פרשנויות 

ושונות בין המוסדות ובין 

העובדים.

המצגת בנויה כך שמאפשרת 

לך גמישות בהתאמת ההדרכה 

לקבוצת העובדים המודרכים.
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 כל התכנים המובאים במצגת כולל הסרטונים מוכתבים ומאושרים
 ע"י משרד הבריאות:

 ד"ר דורית רובינשטיין אחות אחראית בקרה ארצית בגריאטריה
סמירה מסראווה, אחות היחידה הארצית למניעת זיהומים

מה במצגת?

המצגת כוללת תכנים רלוונטיים, סרטונים תומכים והנחיה למדריך על אופן העברתם

רצף הנושאים המובאים במצגת:

וירוס הקורונה - מאפיינים, 
השפעות ומשמעויות 

לעובדים במוסד

התמגנות והתפשטות 
באזור קורונה

היגיינת ידיים

 הדרכות מנהלים:הדרכות לסקטורים
 - ניהול אירוע חשיפה

- הטמעת התנהגות מניעתית
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כללי התנהגות מניעתית 
בסביבת העבודה 
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 יש להעביר לכלל העובדים הדרכות 1-3.

 הדרכה 4 מיועדת לעובדים שנדרשים להיכנס לאזור קורונה ותועבר לאחר הדרכות 1-3.

 הדרכה 5 כוללת הדרכות ייעודיות לעובדי מטבח, ניקיון וחיטוי, מטפלים ועוד. נדרש להעבירן לאחר הדרכות 1-3.

הדרכה 6 מיועדת למנהלים.
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 חשוב!!!
בגמר ההדרכה יש להמשיך ולהטמיע את הנלמד בשגרת העבודה

סרטוני הדרכה מהמצגת

סרטוני הדרכה נוספים

אופן למידת הנושאים

יש להעביר כל נושא במצגת על פי הסדר הבא:

הדרכה פרונטלית – הסבר מדוע יש לנהוג עפ"י דגש כזה או אחר, הסבר את ההיגיון העומד בבסיס ההנחיה. 	 

הבנת ה"למה נדרש " שעומד בבסיס אופן ביצוע פעולות מסייע בהבנת הצורך ובהטמעת ההתנהגות הנכונה.

הדגמה של המדריך – הדגם כיצד יש לבצע תוך מתן דגשים בביצוע.	 

ווידוא הבנה באמצעות שאילת שאלות – שאל שאלות את המודרכים על הנלמד וודא שאכן הבינו את 	 

הנלמד. הקפד על אווירה נעימה בלמידה ועודד שאילת שאלות. במקרה בו מודרך ענה לא נכון, הקפד לשפר 

הבנתו מבלי שירגיש לא בנוח עם שגיאתו.

תרגול  – המודרכים יתרגלו את הנלמד תוך מתן חיזוקים חיוביים בישום נכון ותיקון היכן שנדרש. 	 

סיכום הנושא ומעבר לנושא הבא במצגת.	 

הקורונה ומשמעויות במוסד

מצגת הדרכות מתכללת

מטפל ליום אחד – עברית

היגיינת ידיים

האכלה

העברות

תקשורת

התמגנות והתפשטות - עברית

התמגנות והתפשטות - רוסית

התמגנות והתפשטות - אנגלית

התמגנות והתפשטות - אמהרית

התמגנות והתפשטות - ערבית

מטפל ליום אחד – ערבית 

ניקיון חדר רגיל

מטפל ליום אחד – רוסית

ניקיון חדר בידוד

מטפל ליום אחד – אנגלית

https://youtu.be/j1WQ-uq7s2U
https://ec34a748-840a-4586-8169-e0979e0b3532.usrfiles.com/ugd/ec34a7_33be1ab154ca416287637ee46c039c57.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=vO-0iQlNw6U&feature=youtu.be
https://youtu.be/mNHCNzNhXnA
https://youtu.be/poW-3VIAkds
https://youtu.be/jkYWBU8m9JU
https://www.youtube.com/watch?v=4AoKUjUHgZQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/jjwKiAwvQ-k
https://youtu.be/7e792GucbHg
https://youtu.be/sxgnfusXYa4
https://youtu.be/rdZDPGyGt7M
https://youtu.be/y6gRGqtT79c
https://www.youtube.com/watch?v=UOg56NdzEwo
https://youtu.be/WeLyeNJ1b_A
https://www.youtube.com/watch?v=gTYlqOsiRLQ
https://youtu.be/ozb_yZLEZlo
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בתקופה מאתגרת זו, במקביל ותוך כדי הדרכת עובדים,  חשוב להעצים את 
העובדים, להוקיר את עבודתם וחשיבותה, להיות רגישים לצרכים שלהם 

ולהקפיד על אווירה נעימה ותומכת ברחבי המוסד.

הטמעת הנושא הנלמד בשגרות העבודה

כבכל התנהגות אותה אנו רוצים להקנות יש להמשיך ולהטמיע כל הזמן את הדרישות החדשות בשגרת העבודה. 

יש להקפיד תוך כדי להיות עקביים בדרישות ובמסרים ביניכם, מובילי השינוי.

הדרכים להמשך הטמעת הנלמד: 

רענון הנלמד
בתחילה יש להעביר רענונים להדרכה ראשונית לפחות פעם בשבוע. נדרש ליצר נוהל שפעם 	 

בשבוע בתחילת משמרת  10 דק' ראשונות מוקדשות להדגמה חוזרת )שטיפת ידיים/התמגנות 

התפשטות/ניקיון חדר וכד'( וחזרה על דגשים מקצועיים בסביבת העבודה של העובד. 

יש לשלוח סרטוני הדרכה לניידים של העובדים, לאחר ההדרכה, עם בקשה לאשר שצפו בסרטון.	 

ישיבות צוות – יש לרענן בכל ישיבות הצוות את הנהלים ולתת את הדגשים המקצועיים על 	 

הדגשים ולוודא שהעובדים הבינו את הדגשים וסדר הפעולות.

חיזוק התנהגויות חיוביות

יש לציין לטובה עובד שהבחנתם כי הוא מקיים את ההנחיות בקפידה, בפניו ובפני קבוצת העובדים. 

חיזוק זה כמובן מעצים את העובד ומדרבן את העובדים האחרים להתנהג כמותו כדי לזכות גם 

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

אתם נדרשים לתלות שלטים ברחבי המוסד המנחים סדר פעולות או הנחיות בסביבה 

הרלוונטית להם. לרשותכם שילוט נוסף על הקיים אצלכם. 

פיקוח ובקרה

יש להגביר את הפיקוח והבקרה על יישום ההנחיות בשלושת החודשים הראשונים. 

מינוי נאמן "הטמעת התנהגות מניעתית" - נדרש למנות נאמן "הטמעת התנהגות מניעתית" שיהיה 

אחראי על ניהול יומן מעקב הדרכות, כולל הדרכות עובדים חדשים, יזום ישיבות עדכונים בנושא 

בהובלת האחות הראשית, יפקח ויבקר, ויעדכן את האחות הראשית. יש לכנס נאמנים אלה ולהדריך 

אותם באיך לבצע את תפקידם. 
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