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Corona (COVID-19) situation – A message to caregivers and employers in the home-based
caregiving sector – update to 06.05.2020
Home care employees reside in the presence of the elderly and persons in high risk groups.
According to the Ministry of Health new guidelines, applicable from 5.5.2020, leaving the house is
allowed to every destination, whilst wearing a protective mask, maintaining a two (2) meters
distance from other persons and strict adherence to personal hygiene – refraining from touching
the face and frequent hand washing.
The Ministry of Health guidelines apply also to foreign workers. According to these instructions, the
foreign worker may leave the employer's house for his/her weekly day of rest while adhering to the
Ministry of Health guidelines. Note that the population at your care are high risk groups and that
you must make sure upon returning to the employer's home to uphold hygiene rules, including
showering and laundry to the clothing you wore outside the house. It should be emphasized that a
foreign worker may not be prevented of his/her right to take advantage of his/her right to a weekly
day of rest.
Dear workers – your work is of great importance and we value your great commitment to your
employers – please strictly adhere to the above to maintain your health and your employer's
health.

6.5.2020 משבר הקורונה – פניה לעובדים זרים בסיעוד ביתי ולמעסיקיהם – מעודכן ליום
 אשר, ההנחיות החדשות של משרד הבריאות.עובדי הסיעוד הביתי שוהים במחיצתם של קשישים או חולים הנמצאים בקבוצת סיכון
 מטרים בן אדם לאדם2  תוך חבישת מסיכה שמירת מרחק של, קובעות כי ניתן לצאת מהבית לכל מקום05.05.2020 חלות מיום
.והקפדה יתרה על הגיינה אישית – הימנעות מנגיעה בפנים ורחיצת ידיים לעיתים קרובות
 העובד הזר יכול לצאת מבית, המשמעות היא כי בהתאם להנחיות אלו.עובדים זרים אינם מוחרגים מהנחיות אלו של משרד הבריאות
 תשומת ליבכם כי האוכלוסיה בה אתם מטפלים.המטופל לצורך המנוחה השבועית שלו תוך שהוא שומר על הנחיות משרד הבריאות
הינה אוכלוסיה בסיכון גבוה וכי עליכם להקפיד בעת חזרתכם לבית המטופל על כללי הגיינה הכוללים בין היתר מקלחת וכיבוס הבגדים
. נדגיש כי לא ניתן למנוע מעובד זר לנצל את זכותו למנוחה שבועית.איתם שהיתם מחוץ לבית

עובדים יקרים – עבודתכם בעלת חשיבות רבה ואנו מוקירים את מסירותכם הרבה למטופלים – אנא הקפידו על
.האמור כדי לשמור על בריאותכם ועל בריאותם של המטופלים שלכם

