
 

 0202מנהלת הסיעוד באגף אם ויילוד                אוקטובר  –אישור: סיגל מזרחי             א' אחראית מחלקת יולדותאחות  – אסתי יוספובכתיבה: 

 ליולדת מידע

 התנהלות במחלקות יולדות בתקופת הקורונה 
 

  ,יולדת יקרה

 מזל טוב מקרב לב לרגל הלידה. 

תוך שמירה על בריאותך, בריאות התינוק ובריאות כל  מנת לאפשר לכם חווית אשפוז נעימהאנו נעשה הכל על 

 הסובבים.

  מטרה להקל על תקופת שהותך במחלקה.בוהנחיות חשובות ריכזנו עבורך מידע 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 על הפניםכה עטיית מס

  שהייתך יש לעטות במהלך כל                                                   

 המרכז הרפואיבשטח 

  א מכסה את האף ואת הפה כאשר הייש לעטות 

 החלק הצבעוני כלפי חוץ 

 מהודק סביבו - החלק המתכתי מעל האף 

 החלק התחתון מתחת לסנטר 

 היא לחהכה במידה ומומלץ להחליף מס 

 בתחנת אחות במחלקהעבורך ן לקבל מסכה נית 

 

 

 מבקרים ושעות ביקור

 0:22 -02:02 הן  שעות הביקור 

 אנו מאשרים נוכחות  מלווה אחד בוגר                                           

 (, במהלך שעות הביקור41)מעל גיל 

  חל איסור על כניסת ילדים  

 היגיינת ידיים

                                                           ידיים עם מים  רחוץמומלץ ל

                                                               וסבון או לחטא בתכשיר 

                                                              אלכוהולי לעיתים קרובות 

 באשפוזבמהלך שהייתך 

 אוכלהידיים לפני ואחרי בסבון/ לחטא  יש לרחוץ 

  ידיים לאחר יציאה יש לרחוץ בסבון/ לחטא

 משירותים

 ידיים לאחר שיעול יש לרחוץ בסבון/ לחטא, 

  תמשומשממחטה או מגע עם  התעטשות

 הנקה

 חשיפה מרובה חדר כדי למנוע סיכון ל                                  

 הנקה אינו פעיל

  ההנקה לכל אורך האשפוז תתקיים ליד מיטתך 

 ךתבצע באופן פרטני בחדרץ הנקה מייעו 

  בקשי מהאחות ייעוץ הנקה 

 ארוחות

                                         חל איסור על התקהלות מרובה או 

 משותפתאכילה 

 קחת אוכלניתן לגשת לחדר אוכל ול                                           

  אישית ה תךלחדר עפ"י בחיר

 בו זמנית בחדר יולדות  0של נוכחות  תתאפשרמ

 הנובעת מכך, אנו מתנצלים על ההמתנה אוכל

  במידת הצורך ניתן לבקש מהאחות הזמנת מגש אוכל

 לחדרך 

  ארוחותפתיחת חדר האוכל לקבלת זמני: 

 23:02-20:02בוקר       

 (40:22-40:22) בשבת   40:02-40:02צהריים   

 40:22-02:22ערב         

 

 

 
 
 

 ♥ אנו כאן עבורך

 צוות מחלקת יולדות

 

 התנהלות במחלקת תינוקות

  מענה לשאלות והסברים יינתנו לך                                              

 באופן פרטני בחדרך

  תבצע בחדרךתהדרכה לשחרור                                                          

או בהזמנה יזומה למחלקת תינוקות  ע"י האחות 

 המופקדת על הטיפול בתינוקך


