 10אפריל  ,2020טז' ניסן תש"פ
שלום ומועדים לשמחה לחברי העמותה,
אכן ימים קשים ,מלאי מתח וחרדות עוברים עלינו ,אך בתוך כל זאת ,אנו הנהלת העמותה ,דיירים
כמוכם ,פוקחים אוזניים ועיניים ופועלים בדרכים שונות – גם אם לא תמיד גלויות לעיניכם ,כדי לתת
מענה לבעיות המטרידות אותנו.
ברור שבכל פעם שמתפרסמת ידיעה על עוד קשיש מבית אבות/דיור מוגן שנפטר  -הזעזוע והחרדה
גוברים .אך הרשו לי להביא בפניכם את המידע ,שלמזלנו ,או יותר נכון הודות לפעולות נכונות
ונמרצות של הצוותים הפועלים בבתי הדיור המוגן החברים בעמותה שלנו ,נרשם עד כה מקרה אחד
של הידבקות איש צוות .בבית זה נערכו בדיקות מקיפות לכל שאר הדיירים והעובדים ויצאו כולם
נקיים .בבית נוסף התפרסם שעובד נגוע ועדיין עושים רק בדיקות חלקיות .ואנו מקווים שנמשיך ללא
אבידות נוספות ,אם כולנו נשמור על הכללים וההגבלות המחמירים.
כולנו היינו רוצים שתתבצענה עכשיו בדיקות מקיפות בבתינו ,לאחר שכולנו בסגר של 3-4
שבועות .אך כפי שאתם רואים מהמאבקים שמנהלים הן בעלי הבתים והן ילדי דיירים מבתי
אבות ,רק לפני יומיים "נכנע" סופסוף משרד הבריאות והורה על בדיקות בבתים אלה.
העמותה הגיעה עד ועדת הקורונה בנושא שהוא ממש בוער עכשיו :סינכרון מידע של התיק הרפואי
במרפאת הבית עם מרפאות קופות החולים .וגם שם – שוב נדחינו על ידי אנשי משרד הבריאות.
אתם בודאי מצפים לפעולה נוספת וחריפה מצידנו – היא תגיע .איננו חושבים שנכון לפרסם מראש
מה הם הצעדים בהם ננקוט .מצורפת תשובתו המבישה של שר הבריאות לפנייתנו ,ופניה נוספת לשר
מטעמנו.
א.ב.א – איגוד בתי אבות ודיור מוגן (בעלי הבתים) הגישו בג"ץ לגבי ביצוע הבדיקות וסעיפים שונים
נוספים– כולל תמיכה והחזרים כספיים עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו להם עקב ההצטיידות
המיוחדת לצוותים וההיערכות המיוחדת עם כוח אדם וכו'.
נושא נוסף לגביו יש פניות להנהלת העמותה הוא :הפחתת דמי האחזקה החודשיים בתקופת הקורונה
שהרי בכל הבתים קוצצו הרבה מאוד שירותים וביניהם הפסקה מוחלטת של פעילויות ספורט,
תרבות ,אירועים וכו' .תשובתנו היא שיש לחכות עד שיחלוף המשבר כדי לראות מה המצב בסיכומו
של יום .עוד דרך לפנינו.
לכשיחלוף המשבר ונחזור לשיגרה או נהייה בדרך אליה ,נצטרך לשקול כיצד לאמוד את הבעיות
מבחינה כלכלית  /פיננסית ,האם יש מקום להפחתת דמי אחזקה לתקופה מסוימת ,לכמה זמן ובאיזה
סכום וכד'.
כפי שאומר הפסוק "לא ינום ולא יישן שומר ישראל ".הנהלת העמותה ממשיכה לפעול בכל האמצעים
העומדים היום לרשותנו .ביום ראשון הקרוב  12.4.2020אמורים להתפרסם ראיונות עם חברי
העמותה בערוץ -12תכנית של יונית לוי.
מאחלים לכולם המשך מועדים לשמחה בבריאות טובה .
שימרו על עצמכם.
להתראות בימים טובים יותר,
חברי הנהלת העמותה
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ימי הקורונה  -מנשר לוועדים 10.4.20
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