
                                                                           
 015.3.202  בריאות, סיעוד ורווחה אשכול עדכון מטעם 

 

  חברי הקהילה שלום,

 מסרים חשובים:   10בתקופה מאתגרת זו, 

 

 .לצרוך מידע אמין ישירות ממשרד הבריאותאנו ממליצים לכם  .1

  10ממפגשים מעל  עוהימנמגע קבוצתי עד כמה שניתן,  צמצמועל מרחק, היגיינה אישית ושטיפת ידיים.  שימרו .2

 .ותעל פי הנחיות משרד הבריא פעלומשתתפים ו

 ניתן ללא היסוס לפנות לאחת מאיתנו: נבקש מכם לעדכן אותנו אם אתם זקוקים לסיוע מיוחד. .3

 . 052-6931190, לימור אלי יהודאי  050-7689781, אהובה פוקס 052-4204788דפנה גונר  

)כל בו, חדר אוכל, כביסה( מוזמנים  בניידות, סידורים קלים בתוך נעןלעזרה חברים הזקוקים עקב מצב רפואי  .4

 .  054-6741391לג'ניה בטל'  לפנות

, אנחנו מחזקים אותכם ומאחלים שיעבור בקלות! אנו מבקשים מכל מי שנכנס לבידוד לעדכן את חברים בבידוד .5

 . 052-4204788המרפאה או את דפנה גונר 

  שינויים   ובמידה ויהי  .ותקופה זנעדכן בהמשך לגבי אופן ההתנהלות של מרפאת השיניים במהלך    :מרפאת שיניים .6

   יש להם תורים יקבלו סמס פרטני. , חברים אשרנקודתיים

 הכניסה לבני משפחה בלבד.  :בית הדרים .7

 :מרפאת כללית .8

 למרפאה למעט מקרים דחופים. אנא המנעו ככל האפשר להגיע •

אם הנכם סובלים מחום או שיעול, הנכם מתבקשים לא להגיע למרפאה אלא ליצור קשר טלפוני עם המרפאה  •

 *. 2700או מוקד המידע  

  .נען תבמרפא האחיותרופאה או להתייעץ בטלפון עם ללקבוע תור טלפוני  ניתן ואף מומלץלידיעתכם!!  •

   . 050-7356480 במקרים דחופים ניתן לפנות להדס, אחראית המרפאה בנייד •

מראש. את החידוש ניתן לבקש חודשים  4-מי שצורך תרופות כרוניות, אנו ממליצים להצטייד במרשמים ל •

 . כללית תאו אפליקציי מהרופאה או להזמין דרך אתר

שירות  (רם ועו, ילדיפחה)מש רופא און ליין  :ת כלליתי ליקציבאפו לשירותכם מגוון שירותי אונליין באתר  •

TYTO, עודבקשות מהמרפאה ו . 

,  16:00-24:00כל יום בין    03-7648830מוקד רופא און ליין טל'  , ניתן להתקשר ללמי שלא מחובר לאפליקציה •

 . סופ"ש וחגיםבגם ו

המאפשר לרופא לבצע בדיקה אונליין ולתת   TYTO במקרים כגון כאב גרון, אוזניים ניתן לרכוש מכשיר ביתי   •

: ₪. משלוח עד הבית 299 העלות. כול בלי לצאת מהביתוה, מרשם או הפניה לפי הצורך

https://did.li/Tnaaa . 

: ניתן להזמין תרופות אונליין דרך אתר סופרפארם בשיתוף עם כללית ולקבל אותן עם שליח עד הבית •

pharm.co.il/pharmacy-https://shop.super 

למוקד משרד  אם הנכם חוששים שנחשפתם לחולה קורונה או נדבקתם או שיש לכם שאלות בנושא, יש לפנות  .9

  דיקה.שינחה לגבי בידוד או ב  101* או למוקד מגן דוד אדום בטל' 5400הבריאות 

לצאת למרחבים הירוקים הרבים המקיפים אותנו, לעשות פעילות גופנית, לשמוע מוסיקה,   שימרו על מורל! .10

 לקרוא ספרים, ליצור קשר טלפוני או להיפגש עם חבר/ה.

 
 כאן בשבילכם,

 באיחולי בריאות שלמה,

 אשכול בריאות, סיעוד ורווחה.

https://did.li/Tnaaa
https://shop.super-pharm.co.il/pharmacy

