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הנחיות מיגון לצוות חינוכי וטיפולי בעת מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים –מגפת קורונה
המענה החינוכי והטיפולי בתלמידים עם צרכים מיוחדים מחייב לעיתים קרבה ומגע ישיר.
בכפוף להנחיות שגרה בזמן קורונה של משרד הבריאות( ,אתר המתעדכן על יד משרד הבריאות באופן קבוע ) ובמצבים
בהם לא ניתן להקפיד על מרחק ,יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות :
 .1היגיינה אישית
יש לרחוץ/לחטא ידיים לעתים קרובות (בכל מגע בין תלמיד לתלמיד) .יש להקפיד על הימצאות עמדות
א.
שטיפות ידיים ,סבון ידיים ,נייר לניגוב ידיים ועמדות אלכוהול או אלכוג'ל זמינות
 .2חיטוי המרחב האישי והמשותף (קישור  -הנחיות משרד הבריאות המפורסמות באתר)
יש לחטא ולנקות משטחים לעתים תכופות (בהתאם לפעילות המבוצעת) ,ולכל הפחות פעמיים ביום (לרבות
א.
דלפקים ,מתקנים ,צעצועים ,ידיות ,דלתות ושולחנות)
יש לערוך חיטוי בסיום יום ,או בהחלפה בין קבוצות
ב.
 .3טיפול פרטני
בטיפול פרטני הדורש מגע הקרוב מ 2-מ' כגון :טיפולים מסוימים בפיזיותרפיה ,בריפוי בעיסוק ,בטיפול
א.
באמצעות אומנויות ,סיוע של סייעת ועוד ,יעטה המטפל מגן פנים המכסה את העיניים בנוסף למסיכת פה
ואף.
בטיפול פסיכותרפי ,ובכללו טיפול באמצעות אומנויות וטיפולים בפיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק וקלינאות
ב.
תקשורת ללא מגע – יש להקפיד על שמירת מרחק של  2-מ' וחיטוי יסודי של כלל המשטחים בין מטופל
למטופל .במידה ונשמר מרחק הגדול מ 3-מ' ,ניתן לבצע את הטיפול ללא מסיכה ,בהתאם לשיקול הדעת
של המטפל.
 .4ציוד אישי/חד פעמי
יש להקפיד על שימוש בכלי עבודה אישיים לכל עובד ולהקפיד לחטאם בתדירות גבוהה )מקלדת ,עכבר ,עט,
א.
טלפון).
ציוד חד פעמי כדוגמת כפפות ,מסיכות ומגבוני ניקוי – יש להקפיד להשליך לפח ולרוקנו לעתים קרובות.
ב.
פריטים שאינם ניתנים לחיטוי יש להכין ערכה אישית לכל תלמיד .
ג.
שימוש בכפפות :
ד.
 שימוש בכפפות אינו מומלץ בשל הסיכוי לזיהום של הכפפות ,למעט במקרים בהם נקבע במפורש.
 במידה ויש צורך להשתמש בכפפות בשל עבודה עם מזון או בשל מגע פיזי במקצועות טיפוליים ,יש להקפיד
על החלפת הכפפות בתדירות גבוהה בין מטופל למטופל

 .5הגיינה נדרשת ותדירות החלפת אמצעי המיגון:





מסיכה -אין צורך בהחלפת מסיכה במהלך היום (אלא במצבים המחייבים החלפתה ,כגון:
המסיכה נקרעה או התלכלכה בהפרשות המטופל)
כפפות -במידה ונעשה שימוש בכפפות ,יש להחליף במעבר בטיפול מתלמיד לתלמיד .יש
להקפיד על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי מקובלים ,גם באם השתמש איש הצוות
בכפפות במהלך מתן המענה לתלמיד
יש להקפיד על אוורור החדר
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אמצעי המיגון הנדרשים לטיפולים ולפעולות המחייבים קרבה ומגע
הפעולה

האכלה
טיפולי תחושה במגע
ניקיון אישי (הפרשות)

אמצעי מיגון נדרש
מסכה ,בשיקול דעת הצוות  -כפפות
מסכה ,בשיקול דעת הצוות  -כפפות
כפפות ,מסכה

טיפולים פיזיותרפיים כגון :

א.
ב.
ג.
ד.

טיפול בהפרשות ריאתיות על ידי טיפול מקצועי ייעודי
הכולל שינויי מנחים ,ניגוב ליחה שהצטברה ,גירוי לניקוז
אקטיבי על ידי שיעול פרודוקטיבי ועוד
טיפול בתלמידים סיעודיים או בתלמידים עם מגבלה פיזית
משמעותית
טיפול לעידוד וקידום תנועה של תלמידים תוך שמירה על
ביטחון התלמיד
טיפול לצורך שמירה על טווחי תנועה ,מניעת קונטרקטורות
מפרקיות ,וכן לשיפור ושמירה על תפקודי מערכות הגוף
השונות

כפפות ,מגן פנים המכסה את העיניים
בנוסף למסיכת פה ואף

ה .טיפול באמצעות אומנויות במטופלים ומצבים שמחייבים קרבה כפפות ,מגן פנים המכסה את העיניים
בנוסף למסיכת פה ואף
פיזית ,מבחינה רגשית או תפקודית

