לכבוד
עובדי ועובדות בית החולים

עובדים ועובדות יקרים ויקרות,

הנדון :תו ירוק לעובדי מערכת הבריאות
על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה( (תו ירוק לעובדים( התשפ"ב
 2021שפורסמו ב " 23.9.2021עובד לא ייכנס למקום עבודתו אלא אם כן הציג למעסיק או למי מטעמו אחד מאלה,בצירוף תעודה מזהה":
 .1אישור תו ירוק
 .2אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך  84השעות שקדמו לכניסתו למקום
העבודה"
זכאים לתו ירוק עובדים העונים על הקריטריונים הבאים:
 .1עובדים שחוסנו בשלוש מנות חיסון ועבר לפחות שבוע מיום קבלת המנה השלישית
 .2עובדים שחוסנו בשתי מנות חיסון ועבר לפחות שבוע מיום קבלת המנה השניה אך לא יותר מחצי שנה
(עובדים שעברה יותר מחצי שנה ממועד מנת החיסון השניה לא זכאים לתו ירוק)
 .3עובדים שחלו בקורונה בחצי השנה האחרונה
 .4עובדים שחלו בקורונה בכל תקופה וקיבלו בנוסף לפחות מנת חיסון אחת בכל תקופה
 .5מי שקיבל תעודת מחלים ממשרד הבריאות על פי בדיקה סרולוגית חיובית שעשה בחצי שנה האחרונה
 .6מי שביצע בדיקת סרולוגיה חיובית לפני יותר מחצי שנה ובנוסף קיבל לפחות מנת חיסון אחת בכל תקופה
כל העובדים הזכאים לתו ירוק יוכלו להפיק אותו באפליקציית רמזור של משרד הבריאות .כל שאר העובדים
מחויבים בבדיקת קורונה מהירה (בדיקת אנטיגן) כל  84שעות .תחילתן של התקנות ב.5.10.21-
בידי בית החולים רשימה של כל העובדים שלא זכאים לתו ירוק .החל מיום ראשון הקרוב על כל העובדים שאין
ברשותם תו ירוק להיבדק בדיקת אנטיגן מורשות (לא בדיקות ביתיות!) .מצורף לינק לאתר משרד הבריאות
המסביר על הבדיקה ,אופן ומקום ביצועה .הבדיקה כרוכה בתשלום .רק בדיקה שבעקבותיה מתקבל אישור דיגיטלי
עם  QRנחשבת לבדיקה קבילה.
לינק לאתר משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/Departments/General/corona-fast-checkpublic?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhcV62bDkfIGR8qNo9jq8dh0dF4_96rmKf6H0z4
9Uv1u2VwNtwGgQacaAvmIEALw_wcB
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מי שקיבל תשובה שלילית ידווח דיווח חתום בטופס דיגיטלי שישלח לכל העובדים .כאמור ,יש לדווח על
בדיקה כל  84שעות ( 3.5ימים).



מי שקיבל תשובה חיובית נדרש להשלים בדיקת  PCRבקופת החולים שלו או בתחנות פיקוד העורף או
במרפאת בריאות העובד בבית החולים.
עובדים ועובדות שיבחרו להשלים את חיסוני הקורונה הנדרשים ,מוזמנים לעשות כן
במרפאת בריאות העובד או בקופות החולים.

בברכה,
ד"ר שירי טננבאום
ס .מנהלת המרכז הרפואי

העתקים:
ד"ר ענת אנגל ,מנהלת המרכז הרפואי
ד"ר איריס קלירס ,ס .מנהלת המרכז הרפואי
ד"ר קרן הולצמן ,ס .מנהלת המרכז הרפואי
ד"ר עדי פריזן ,רופאה בכירה הנהלה רפואית
מר יניב פוגל ,מנהל אדמיניסטרטיבי
גב' אורנה צבי ,מנהלת הסיעוד
מר אלון רויז ,מנכ"ל תאגיד הבריאות
ד"ר יסמין מאור ,מנהלת יח' למחלות זיהומיות
ד"ר דבי בן דוד ,מנהלת יח' למניעת זיהומים
ד"ר גלית מור ,מנהלת שירותי רוקחות
גב' יעל כהן ,אחות אחראית יח' למניעת זיהומים
גב' סימה דוידיאן ,אחות אחראית מרפאות חוץ
גב' אלה שבינדלמן ,ס .אחות אחראית מרפאות חוץ
גב' לימור ששון ,אחות אחראית מרפאת בריאות העובד
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