26.4.2020
הנדון :תמונת מצ"ב בריאות בחירום – קורונה 2020
מחלקת הבריאות העירונית מהווה את הזרוע המקשרת ,עמוד התווך בנושא בריאות בשגרה ובחירום,
התנהלות שוטפת מול משרד משרד הבריאות ,רשת ערים בריאות ,מרכז השלטון המקומי ,הנהלת הרשות,
קשר עם כלל המסגרות תחת הרשות ,אגפי העירייה ,המוקד העירוני ,כל ארגוני ההצלה; משטרה ,כב"א
ומד"א ,קשר מול התושבים.
להלן הפעולות המעודכנות לתאריך  – 26.4.2020מחלקת הבריאות העירונית;
 .1פורום עירוני – עדי חמו ,מנהל מחלקת הבריאות העירוני יושב בפורום ומנהל מכלול בריאות בחירום.
דיווח באופן שוטף של מה נעשה כולל סיכום יומי.כל מנהל מדווח לראש הרשות מה נעשה במסגרת
המכלולים של העיר
 .2ביצוע פניות ויעוץ של ראש העיר ,מנכ"ל ,סמנכ"לים ,ראש אגף משאבי אנוש ,חינוך ושיתוף עם כל
גורמי העירייה לביצוע הפעולות
 .3מחלקת הבריאות העירונית אחראית על העברת הנחיות עדכניות משרד הבריאות ,עדכון התושבים,
עדכון הנחיות משרד הבריאות לאגפים ולדוברות והפצה לתושבים באופן ישיר נעשית בכל יום עם
לשכת הבריאות המחוזית בדבר עדכון הנחיות .קשר ישיר בכל יום עם רופאת המחוז ד"ר רבקה שפר
והממונה על הבריאות בחירום בלשכת הבריאות המחוזית
 .4מחלקת הבריאות אחראית על ציוד מיגון רפואי לכל המסגרות בעיר ,מוסדות ציבוריים ובריאות העובדים.
הערכות לפתיחת מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמלים
 .5מיגון רפואי כולל :מסיכות כירורגיות ,מסכות מגן שקופות לפנים ,מסכות  ,N95אלכוג'ל ,כפפות ,מגבונים
לחיטוי משטחים
 .6קו פתוח לתושבים  :מענה ופניות ,ייעוץ והכוונה לתושבים בכל תחומי הבריאות ,עדכון הנחיות והודעות
משרד הבריאות לשמירה על בריאות ואורח חיים בריא בבית  -לכל המשפחה בימים א'-ה' בין השעות
 9:00-15:00ומענה  24/7ע"י מנהל מכלול הבריאות הרשותי ,מנהל מחלקת הבריאות העירונית -עדי
חמו ,ובאמצעות מייל וטלפון.
 .7חוברת "העיקר הבריאות" הכוללת הנחיות לאוכלוסייה ,מידע בנושא בריאות בחירום וקישור למוקדים
הלוונטים -ברשת ,שמירה על תזונה בריאה ,בריאות נפשית ,פעילות גופנית ועוד ,קופות חולים ,בתי
מרקחת ,דפי מידע והסברה
 .8טיפול בפניות התושבים וביצוע המשימות ומול מרכז שליטה
 .9הדרכות עובדי האגפים בעירייה והצבת סייעות רפואיות במוקדי היגיינה חיטוי ומדידת חום בכל אגפי
העירייה ובניין העירייה
 .10הפעלת  5שמרטפיות -אסיף ,ארז ,ברבור ,צבר ,אלמוג – לילדים של עובדים חיוניים במערכת הבריאות
א .הדרכות והנחיות מקצועיות לשמירה על בריאות ,היגיינה ,ניקיון ותזונה נכונה  -לצוותים
החינוכיים
ב .פיקוח בשטח ומתן מענה לצוותים ולהורים
ג .הזנה  -תפריט ארוחת בוקר ומנחה ,ארוחות צהריים – ע"י תזונאיות קליניות
ד .העברת רשימות עדכניות של ילדי מערכת הבריאות לפתיחת שמרטפיות בתיאום עם לשכת
הבריאות המחוזית
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 .11הנפקת אישורים מיוחדים להנפקת תרופות בסופרפארם ללא עמידה בתור וכן בכל בתי המרקחת
בעיר כולל מכבי – לעובדי עירייה והפעלת מתנדבים למענה לקשישים בודדים
 .12עדי חמו פתח קבוצת ווטסאפ עם כל מנהלי בתי אבות בהרצליה .רה"ע מינה את עדי לעבוד מול בתי
האבות בכל תחום הבריאות ,העברת נתונים והנחיות ,בדיקות קורונה (נעשה ב 5-בתי אבות בהרצליה),
ציוד מיגון רפואי
 .13חזרת מערכת החינוך לשגרה –
א .מחלקת הבריאות מעבירה הנחיות מסודרות לחיטוי ונקיון למסגרות; פורמלי ובלתי פורמלי
ב .נערכים לציוד מיגון רפואי לכל המסגרות
ג .נערכים להדרכות בשטח לכל המסגרות העירוניות לשמירה על הנחיות משרד הבריאות להיגיינה,
שמירת מרחק ונקיון ,מיגון
 .14עזרה בניהול ארגון שוברים לקניית מצרכים בסיסיים לבני משפחה ע"פ רישומים של מנהלי בתי ספר
ויועצות חינוכיות
 .15קשר ישיר עם כל גורמי הרפואה ובתי מרקחת ואירגוני הבריאות
 .16הנגשת מידע וזמין רפואי ועידכון נתונים בכל יום
 .17הכנות לפתיחת מרכז חיסונים לתלמידי כיתות א וכיתות ב
 .18קו חם למתבגרים – מענה מקצועי פעמיים בשבוע ,ימים ב' ו-ה' בין השעות  ,15:00-19:00השארת
הודעה וחזרה לפונים
 .19ניהול רישום ילדים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים מצילי חיים לקראת שנת הלימודים תשפ"א

בברכה,
עדי חמו,
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