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 2020 קטוברבאו 06
 
 

 לכבוד
 עובדי ועובדות בית החולים

 
 
 

 ת קורונהועובדים לבדיק תמרפא הנדון:
 

 בית החולים,ועובדות עובדי 
 

ללא צורך הבדיקות יעשו  בית החולים. ועובדות עבור עובדי ,מרפאה לבדיקות קורונהדע על פתיחת יברצוננו ל
   , בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.מרופא בקהילה וללא תשלום בהפניה

 
 להגיע להיבדק? ה/מי יכול

 
לאחת משתי הקבוצות  ומשתייכות המשתייכים בלבד בית החוליםועובדות למרפאה יכולים להגיע עובדי 

 הבאות:
  

 היחידה להיסקר לפי הנחיות צוות הם/ןועלי לחולה מאומת פונחש/בבידוד יםצוות שנמצאאנשי  .1
במועדים  רק צוותים שקיבלו הנחיה מהיחידה למחלות זיהומיות יכולים להיסקר מניעת זיהומים.ל

 . שיקבעו להם בהתאם לנוהל משרד הבריאות
מתסמינים קלים  יםסובלאו עובדת, שלא נמצאים בבידוד ולא נחשפו לחולה מאומת ידוע, אך  עובד .2

ללא צורך בהפניה.  א להיבדק ישירות במרפאהולב יםבקורונה, יכול ושמא נדבק יםמאוד וחושש
יכולים להיות נזלת, כאב גרון, אבדן של חוש טעם וריח, קוצר נשימה קל, כאבי  מחשידיםתסמינים 

 . וכיו"בשרירים 

מחום  ת/צוות הסובלאו אשת איש חשוב לנו להדגיש שוב כי המרפאה איננה תחליף לבדיקה רפואית. 
. בבית החולים הלהגיע לעבוד ת/לא רשאי אחרים, קוצר נשימה או תסמינים משמעותיים (38 מעל)גבוה 

להיבדק על ידי רופאי הקהילה או בחדר המיון לפי מצב החומרה של הסימפטומים. פנייה  במקרה כזה יש
 למיון מצריכה הפנייה של רופא כנהוג בשגרה. 

 
 

 שעות ומקום פעילות המרפאה 
 

 פעילות בימי חול: 
 

והיכן שממוקם כיום המיון  במחלקת נוירולוגיה )לשעבר(הבדיקות יתבצעו בחדר מרפאה ייעודי שממוקם  
שאינו חשוף במחלקה, נקי המסדרון . המרפאה ממוקמת ב)בקומת קרקע( 48-באגף הרופאים חדר ק ,הנשימתי

 . והכניסה אליו היא מהמסדרון המוביל לחטיבת הילדים ,לחולי הקורונה הנבדקים במיון
 

 050-2392264מומלץ לתאם תור מראש בטלפון . 7:15-15:00 השעות ביןה -בימים א המרפאה תהיה פתוחה
  שיענה ביום למחרת. בשעות פעילות המרפאה בלבד. אחרי שעות אלו ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר זה

 
 , אך במקרה זה ייתכן ותדרשו להמתין. תורגם ללא קביעת במהלך שעות הפעילות ניתן להגיע למרפאה 

 
 כרטיס עובד.  יש להגיע לבדיקה עם 

 
 פעילות בסופי שבוע וחגים: 

 
 .8:00-10:00בשעות )קומת קרקע(  ביחידה למניעת זיהומיםהבדיקות תתבצענה 

  .  03-5028093טלפון במספר  רק בתאום מראשניתן להגיע בימים אלו 
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 קבלת תוצאות הבדיקה: 

 
 . שעות 48עד  24 בתוך יתקבלו הבדיקה תוצאות

 
באופן אישי על ידי איש צוות מהיחידה למניעת זיהומים, שגם ידריך  ת/לעובד מסריתתוצאה חיובית לקורונה 

 אותו/ה כיצד עליו/ה להתנהל. 
 

 תוצאות שליליות ניתן לקבל באחת מהצורות הבאות:  
 

)תוצאות המעבדה משודרות באופן אוטומטי לתיק האישי בקופה(  בתיק הרפואי האישי של קופת החולים .1
 .על הגעת תוצאת בדיקת מעבדה SMSולרוב מתקבלת גם הודעת 

 .לבעלי גישה AUTOLIMSדרך תוכנת  .2
לפחות שעות  24לאחר  2392264-050 ה ניתן להתקשר במהלך שעות פעילות המרפאה למספר-בימים א .3

 . הבדיקהממועד 

 
 .אנו מבקשים לא להתקשר ישירות למעבדה על מנת לקבל תוצאות

 
 
 
 

 בברכת בריאות שלמה, 
 

 צוות היחידה למחלות זיהומיות והמרפאה לבריאות העובד 
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