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Corona (COVID-19) situation – A message to caregivers and employers in the home-based caregiving 

sector 

Home-based caregivers are in contact with elderly people or patients that might be at risk, concerning 

the circumstances. Therefore, it is necessary that they follow the guidelines given by the Ministry of 

Health regarding personal hygiene - hand washing, face mask, etc. In addition, they are required to 

follow gathering restrictions - when leaving the patients home (for example shopping for food and 

medicine) they must keep a fare distance between other people, gatherings of over 10 people are 

prohibited, prayers and religious ceremonies will be held in groups of up to 10 people each keeping a 

distance of 2 meters from one person to another and no more than 2 groups at a time. Moreover, the 

Ministry of Health recommends avoiding public transportation as much as possible.  

It should be clarified that while employers may not restrict the caregivers weekly rest, the adherence to 

such guidelines is very important and in some cases even crucial. This is relevant as of March 16. 

An employee who is required to be in isolation – must act in accordance with the official guidelines 

given by the relevant governmental authorities. 

Dear caregivers – Your work is of great importance and we greatly appreciate your 

dedication to your patients – please make sure to maintain your personal health and the 

health of your patients. 

 

 ולמעסיקיהם ביתי בסיעוד עובדים זריםפניה ל –משבר הקורונה 

 

עובדי הסיעוד הביתי שוהים במחיצתם של קשישים או חולים הנמצאים בקבוצת סיכון. על כן נדרשת מהם הקפדה 

שטיפת ידיים, שימוש במסכת פנים וכו', והן בכל  -יתירה על הנחיות משרד הבריאות הן בכל הנוגע להיגיינה האישית 

למשל של מזון ותרופות( יש להקפיד על שמירת מרחק  בכל יציאה מן הבית )לקניות –הנוגע להגבלות לגבי התקהלויות 

אנשים כל  10אנשים, תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד  10בין אדם לאדם, חל איסור על התכנסויות מעל 

קבוצות בו זמנית, ויש להימנע ככל הניתן מנסיעה  2-מטרים בן אדם לאדם ולא יותר מ 2אחת, תוך שמירת מרחק של 

  ה ציבורית. בתחבור

לא ניתן להגביל את יציאתם של העובדים למנוחה השבועית, יש לחדד את חשיבות ההקפדה על בעוד שיובהר, כי 

 .16.03.2020דברים אלו נכונים למצב המעודכן עד ליום ההנחיות כאמור. 

 . הרלוונטיותמדינה עליו לפעול בהתאם להנחיות המפורסמות של רשות ה –עובד אשר נדרש לבידוד 

 

אנא  –עבודתכם בעלת חשיבות רבה ואנו מוקירים את מסירותכם הרבה למטופלים  –עובדים יקרים 

 הקפידו על האמור כדי לשמור על בריאותכם ועל בריאותם של המטופלים שלכם.

 


