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 הקמת מערך מתחקרים אפידמיולוגים

 
ע"מ לשמור  ,המועצה האזורית עמק חפר רואה חשיבות עליונה בקטיעת שרשרת ההדבקה בנגיף הקורונה

.ועל "עמק ירוק" , עובדיהעל בריאות תושביה  
 

הרופאה המחוזית, האחיות  שיפעל בשיתוף פעולה עם ,מתחקרים מערך לצורך כך, בכוונת המועצה להקים 
. ופקע"ר לשכת הבריאות המחוזית, האפידמיולוגיות  

 
 מטרות המערך:

 
 .שעות 6שעות כיום ל  24 -של מאומת מ אפידמיולוגיתקיצור משך חקירה  •

 .אפידמיולוגיותחקירות בהתאם לשעות  48תוך  - הנדרשים בבידוד בידוד •

 י לקטוע את שרשרת ההדבקה.כד, שאותרו מערך הבידוד של הנשאים והחולים ניהול •

 
 מבנה המערך:

.מועצהבתא בריאות  את המערך ינהל  
 9-7לפי המפתח המוצע ע"י משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ) ,מתחקרים 9-7 לפחותהמערך יורכב מ
.(תושבים 40000עד חוקרים לרשות   

 ,ובהסכמתם יוכשרו וישמשו גם כחוקרים תפקידם בנוסף עללהכשרת עובדי מועצה אשר  תינתן עדיפות
. י משרד הפניםיקבע ע", כפי שכספי מריץתמורת תיתכן   

. )ללא תמריץ כספי( אשר יחתמו על התחייבות לתפקיד ,מהקהילה מתנדביםלהכשיר  ניתןבנוסף,   
כל יום.  22:30-08:00המערך יפעל בין השעות   

 
 דרישות סף:

יבה רחבה ומחוץ לקופסהשח ,לפרטיםסבלנות, יכולת תקשורת טובה, הקשבה, שימת לב  -עובדי המועצה  
יבה שח ,לפרטיםסבלנות, יכולת תקשורת טובה, הקשבה, שימת לב  – מתנדבים מקרב תושבי המועצה

מקצועות הרפואה, סיעוד, בריאות ורווחה. מ בעלי/ות רקע ו רחבה ומחוץ לקופסה  
 

 עקרונות עבודה:
יב לחתום על טופס הצהרה לשמירה על סודיות רפואית כמתחייב בחוקי מדינת ישראל )חוק מתחקר מחו* 

.(1966זכויות החולה התשנ"ו   
.החולים עם אחרים למעט עם מנהל המערךמתחקר מתחייב לא לשתף את פרטי *   
.מתחקר לא יבצע תחקור לתושבים בישוב בו הוא מתגורר*   
.מכריםמתחקר לא יבצע תחקור ל*   
מערכת המידע של המועצה והמערכת הייעודית של  -העבודה והתיעוד יתבצעו במערכות מידע מאובטחות* 

 משרד הבריאות בלבד.
במיילים לא מאובטחים כדוגמת ג'ימייל.חל איסור להעביר כל מידע בווטסאפ, ו*   
בין מתחקר אחד לשני. שהתקבל ממשרד הבריאות "שם משתמש" את חל איסור להעביר*   
של משרד  לומדה ייעודית/מערך מצגות מידע המתחקר יעבור הכשרה מחייבת בת מספר שלבים הכוללת:* 

ימים בפקע"ר. 4, הדרכה מקוונת והדרכה פרונטלית בת מינימום  הבריאות ומעבר מבחן   
 

 גיוס חוקרים:
, הגב' גלוריה רוט בריאות תאלתפקיד, יעשה על ידי ראש  םתהחוקרים ובחינת התאמגיוס  – עובדי מועצה

.תא בריאות של המועצה את המערך ינהלבשיתוף עם ראש מכלול כ"א הגב' אסנת וולף.   
 

, יו"ר צח"י םמסמך זה יופץ בסיוע מכלול קהילה וישובים ליו"ר וועדים מקומיי – להם מקרב הקהיימתנדב
ה הכוללת שם, שם משפחה, מספר בקשבדחיפות יש על המעוניינים מקרב התושבים להג נהלי ישובים. ומ
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