
   יאות הנפשהמרכז הרפואי לבר

  שער מנשה                 

  

  ,משפחות יקרות

  

 אנחנו פותחים מחדש את המרכז לביקורי מאושפזיםלעדכן כי מאוד אנו שמחים 

. זאת תוך שמירה משרד הבריאותפרסם הנוהל החדש ש, ע"פ במתכונת מוגבלת

המטופלים, עליכם ועל על הגן בריאותית שנועדו לקפדנית על נהלים והנחיות, 

  . הצוות המטפל

 ,אתם ויקירכם ,איסור הביקורים היה אחת המגבלות היותר קשות שעמן נאלצתם

 להתמודד מאז התפרץ משבר הקורונה. המרכז עשה כל שביכולתו כדי להקל על

באמצעים טכנולוגיים שונים, ועתה אנחנו שמחים מאוד שמתאפשר להסירו האיסור 

  במגבלות.   

   -להלן בפירוט הנהלים וההנחיות המעודכנים לביקורים 

  שעות טרם הביקור. לדוגמה, אם  48הביקורים ייעשו בתיאום מראש, עד

ברצונכם לבקר את יקיריכם ביום ד', עליכם ליצור קשר עם צוות המחלקה 

שימו לב: לצערנו,  .11:00בשעה  (עו"ס או תחנת אחיות) עד ליום ב' בבוקר

 כניסת מבקרים שלא תיאמו מראש את הגעתם. לא נוכל לאפשר

  .בכל ביקור ישתתף מבקר אחד בלבד 

 'עמכם מראש. משך כאמור, תתואם  ה המדויקת,השעוה', -ימי הביקורים א

 כל ביקור עד חצי שעה. 

 לעבור כדי טרם השעה שנקבעה לביקור, דקות  30-יש להגיע לשער ביה"ח כ

   למחלקה.של בית החולים פנימית הצטרף להסעה ולבידוק בטחוני 

  ,ם. חו מדידתלמבקר בשער ביה"ח תיערך כמו כן  

  המבקר יחתום בכניסה למחלקה על טופס הצהרת בריאות. הנכם מתבקשים

ו/או שיעול ו/או  מעלות 38אתם סובלים מחום מעל אם שלא להגיע לביקור 

 .קשיי נשימה

  



  המרכז הרפואי לבריאות הנפש 

  מנשהשער                  

 

 מרגע כניסתו  ,אותה במשך כל הביקורעטות על המבקר להביא עמו מסכה ול

 .צאתו מהמרכזשער ביה"ח ועד לל

  מטרים לפחות מיקיריכם. לרשותכם יהיה  2אנא הקפידו לשבת במרחק של

 חומר לחיטוי ידיים ומשטחים.בחדר הביקורים זמין 

  בלבד. סגוריםיבשים יש אפשרות להביא לבן המשפחה דברי מאכל 

  כל הלב במשפחות הזקוקות למענה נוסף, ייעוץ, תמיכה והכוונה, מוזמנות

 פנות למרכז המשפחות של בית החולים לפגישה, בתיאום מראש, בטלפוןל

שהוא תמיכה (פרטים מלאים אודות המרכז וה 04-6278961,  04-6278071

 תמצאו בעלון הנמצא בחדר הביקורים בכל מחלקה).  ,מציע למשפחות

  

לכך שבמהרה נוכל לחזור לשגרת ביקורים דומה לזו  מקוויםמייחלים וו חננא

שידענו טרם הקורונה, בהתאם להתקדמות המאבק הלאומי בנגיף ולהחלטות 

וכבדו אותן  ,אנא קבלו את המגבלות בהבנההממשלה ומשרד הבריאות. בינתיים, 

  למען שמירה על בריאות כולנו.

  

, התמודדותכםם, בני המשפחות, מוקירה את משפחת שער מנשה מחבקת אתכ

  ועניין.דבר עבורכם לכל ונמצאת כאן 

  

  

  הנהלת המרכז                                               

 


