
 

 

 

 השכרות של יחידות דיור/חדרי אירוח יבוצעו בהתאם לחוק

 א' ניסן תש"פ

 2020מרץ  26

 מנהלי יישובים,

הקורונה יוצרים תחושת  מגפתאנו נמצאים בתקופה מאתגרת, חוסר היציבות של השלטון המרכזי ביחד עם 

 .שאופפת את כולנו אי וודאות

 של השכרת יחידות אירוח )צימרים( לאוכלוסייה הנדרשת לשהות בבידוד. ןלעניילאחרונה המועצה נדרשה 

שכן הוא הגוף המקצועי האמון על מכלול  ,משרד הבריאותדת המועצה היא כי אל לה להחמיר מדרישות עמ

 השיקולים בנושא.

 השכרת חדרי אירוח למטרה זאת. על ועצה לא מוצאת לנכון להוציא הנחייה האוסרתאי לכך, המ

המועצה מוצאת לנכון להעמיד את הדרישות המפורטות להלן וזאת בהתאם להנחיות הכלליות  ,יחד עם זאת

 של משרד הבריאות:

השכרה לחולים  אסורהבבידוד אולם  המחויביםהשכרת יחידות דיור יכולה להתבצע לאנשים  .א

 הזקוקים לסיוע רפואי.

על מנת  לעדכן את וועד היישוב ואת השכניםככל ומתקיימת השכרה מסוג זה, על המשכיר חלה חובה  .ב

 אורחים(.ין המבודדים וגם בין הלמנוע אי נעימויות )ב

באחריות המשכיר לוודא כי אורחיו מקיימים את נהלי משרד הבריאות בכלל, ואת האיסור לגבי  .ג

 אה מחוץ למתחם בפרט.יצי

, מטליות אקונומיקה, סבון באחריות המשכיר לצייד את החדרים המושכרים בחומרי חיטוי )אלכוג'ל .ד

 ( לשימוש האורחים.ועוד

 באחריות המשכיר לוודא כי האורחים מגיעים עם כל הציוד הנדרש לשהותם ואשר יאפשר להם .ה

 על נספח א'. וודא חתימת השוכר , להימנע מלצאת מחוץ למתחם המוגדר

 -, יש לוודא שדיווח למשרד הבריאות כמתבקשבמידה והגיע משכיר לבידוד .ו

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il. 

  את נספח ב'. במידה והשוכר הגיע לבידוד, וודא כי מקבל .ז

עדכונים בבתדירות גבוהה, יש לוודא בכל יום מען הסר ספק, הנחיות משרד הבריאות מתעדכנות ל .ח

 הקשורים לחולים/מבודדים, במקרה של הפרת הנחיות היישוב יוכל לבקש הוצאת השוכר מהייישוב.

 בכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם. .ט
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 משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה טופס הצהרה בעניין מצב רפואי ומימוש הנחיות': נספח א

 

 אורח יקר,

 

 הנך, לפיכך. התושביםאנו פועלים לשמירת בריאות כלל , לאור התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך להנחיית משרד הבריאות

 .חתוםנדרש למלא הצהרה זו ול

 

 נא סמן "כן"/"לא" במקום המיועד לכך:

 כן        לא                                                  ?הימים האחרונים 14ל במהלך "האם חזרת מחו .1
 כן        לא                             ?או חולה בקורונה האם מישהו מבני ביתך נמצא בבידוד ביתי .2
 כן        לא             ?האם נחשפת בסביבתך הקרובה למישהו החשוד כחולה או נשא קורונה .3
 כן        לא                                                             ?ככול הידוע לך עליך לשהות בבידודהאם  .4
 כן        לא                                       ?קשיי נשימה/שיעול/האם אתה סובל בימים אלו מחום .5
 כן        לא                                                     ?                           נמצאת כחולה קורונה האם  .6

                                                                                                                            

 האורחחתימת 

 נייד ___________________חתימה_________תאריך__________ז .ת:_____________ משפחהשם שם ו

 חתימת הורה או האפוטרופוס, במקרה של קטין

 נייד _____________ ______חתימה______תאריך__________ז .ת:_____________ שם ומשפחה

 

 .בקש אישור רופא –" כן" 5,6במידה והתשובה לסעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  הנחיות לבידוד בית -נספח ב' 

  

 .מהביתאין לצאת  .1

יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן  .2

פה או בבד. במידה וישנם מספר מבודדים באותו -קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת אף

ידוד, ניתן לשהות בכל חללי משק בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר. במידה וכל בני הבית נדרשים לב

 .הבית

צריך לשטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה  .3

ולפני ואחרי שימוש בשירותים. במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על 

במידת האפשר, יש להשתמש , פעמיים לייבוש הידיים-ת חדפני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירו

 .בשירותים נפרדים

יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף.  .4

זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר 

 .י אלכוהוליחיטו

אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה אך עליה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל  .5

אם צריכה להקפיד על -כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה. אישה המעוניינת לשאוב חלב

תת לאדם אחר להאכיל את רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה ובמידת האפשר ל

 .התינוק

  .של מד"א 101אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים, ובכל בעיה רפואית, יש ליצור קשר עם מוקד  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  הנחיות ל-14 ימי בידוד 14

מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם  .1

 .מחלות רקעאחד בריא ללא 

 .אין להכניס מבקרים לבית .2

 .יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב .3

אף אך אפשר להשתמש גם -בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף, בעדיפות עם מסכת פה .4

 .בבד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש

המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל משטחים, בגדים או  מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם .5

 .מצעים מלוכלכים

 .מומלץ להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד .6

יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי אחרי כל מגע עם המבודד או עם  .7

ו, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים. יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי סביבתו וחפצי

 .במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין

יש לנקות ולחטא לפחות פעם ביום משטחים כגון, ידיות, מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת, שולחן ליד  .8

החשוד, עם חומר חיטוי ביתי רגיל )על בסיס סבון או המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה 

מג''ל כלור )למשל "אקונומיקה"  1000(. במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 70%אלכוהול לפחות 

ליטר מים( עד לייבוש המשטחים /  1-מ"ל אקונומיקה ולמהול ב 40יש לקחת  -המכילה תת כלוריט הנתרן 

 .או סינר בזמן תהליכי הניקוי כלים. יש להשתמש בכפפות וחלוק

יש לבצע החלפת מצעים וכביסה בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש לאחסן את כל כביסת המבודד  .9

באוגר נפרד בחדר הבידוד עד למועד הכביסה. יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים 

מעלות צלזיוס. הכביסה  65ביסה של לפחות אחרים לרבות כביסה נקיה. יש לבצע כביסה בנפרד, בתוכנית כ

 .תעשה עם סבון כביסה רגיל

יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת לתוך שקית ייעודית  .10

 .בחדר הבידוד. יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה

ים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, יש להימנע משימוש משותף עם המבודד בחפצים העלול .11

 .'סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכד

מעלות צלזיוס. במידה ואין מדיח  65עדיף להדיח כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפרטורה של לפחות  .12

ניתן לשטוף כלי אוכל במים חמים וסבון כלים והקפיד על ייבוש מלא במתקן הייבוש. סט כלי ההגשה 

)צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים( של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם 

 .שימוש בכלי הגשה חד פעמיים

 .על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים באופן תכוף .13

 .יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים .14


