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משרד
 STATE OF ISRAEL״ הבריאות

MINISTRY OF HEALTH 
3ETAH-TIKVA SUB- DISTRICT

 המרכז מחוז
 תקווה פתח נפת ־ הבריאות לשנת

הסביבה בריאות מחלקת

 ג׳/אלול/תשע״ה
18/08/2015 

519/15:מס׳

לכבוד
ת ע/פסיכיאטרית ־ שמש רינה גב׳  לבקרה מחוזי

ת מחוז הבריאות לשכת בקרה צוות מרכז

10.8.2015 ב״שלוותה״, תברואית בקרה דו״ח הנדון:

סד המחוזי הפסיכיאטר מטעם בקרה נערכה 10.8.2015 בתאריך שבנדון. במו

ת מחלקת נציגי התייחסות להלן או בסקי יעקב מר :הסביבה ברי אקו מר בורי אל ו לממצאי ורבר שמו

:התברואית הבקרה

מים פרק
ם המים מערכות ־ קרי

ה שתייה מי רשת הגנת קיימת תקין, המים מאגר של הפיזי מצבו • מ  הפרדת ע״י חוזרת מזרי

ר להמציא יש שתייה. מי שאינן ממערכות שתייה מי מערכות שו עדכנית, מז״ח בדיקת אי

אי סקר נדרש טור לצורך החולים. בית רחבי בכל תברו בורי ני ם חי רי והתקנת כילאי  מכשי

כוז במתחם )במטבח, שתייה מי שאינן מערכות והפרדת מים של חוזרת זרימה מניעת  לרי

(.,וכר פסולת

שורנו לבדיקתנו להעביר יש • ת לקבוע כדי עדכנית מים סכמת ולאי  המייצגות דיגום נקודו
ם נקודת קיימת שתייה, מי מערכת חלקי כל את . שתייה מי למאגר בכניסה אחת דיגו

אוי מתפקדת לא משלימה הכלרה מערכת • טוי חומר הכנסת כר די על מבוקרת לא חי  מערכת י
 שאין למאגר)בעת עירונית מרשת מים תוספת מקו טעימה מי מקבלת המערכת בקרה.
חיטוי( חומר והוספת כלור של מדידה אין מים תוספת

ת לביצוע שדה ערכת אין • קו כוז אחרי ומעקב שדה בדי כיול נותר כלור רי  בקרה מערכת ו
כנדרש.

החמים מים אספקת

ד כלור עם הכלרה מערכת הותקנה • סי ק או כנדרש די
בוי למניעת הנדרשת טמפרטורה מבטיחה לא חמים מים מערכת • קי רי  - לגיונלה חייד

מע״צ 40 מצאת חמים מים במערכת טמפרטורה
קוי לבצע נדרש • טוי ני חי ם תיעוד ולהציג תקופתי מים אוגרי ו . כנדרש במסמכי

ת מכין חולים בבית המרכזי המטבח • חו ם 200 לכ ארו שפזי ת מאו החולים בבית וצוו
 נעצר שופץ לא הקיים המטבח , חדש המטבח להקמת תכנית הוכנה שנים מספר לפני •

 עבור חדש מטבח לבניית תכנית הוגשה לא כן כמו בתקנות, לנדרש המטבח התאמת תהליך
החולים בית

שן במבנה נמצא המטבח •  להפרדת שטחים חסרים הדעת, את משביע לא הפיזי שמצבו י

מזון טיפול גלם בחומרי לטיפול שונות פונקציות ם נכונה חלוקה אין לאכילה. מוכן ב רי אזו ל

מטבח
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ון בין מגע ומניעת מזון בטיחות להבטיח כדי ולמדורי□ מזון גולמי מז לאכילה, מוכן ו

ת ושטיפת קילוף פעולות מזון תרמי טיפול ומתקני סלטים להכנת בסמוך מתבצעים ירקו ב

ת. לקילוף במכשיר וסדוקה שבורה פלסטיק מסגרת להחליף נדרש • ירקו

ת מקרר להחליף נדרש • חלוד ירקו
מן שנמדדה הקפאה חדר טמפרטורת •  במקום צלסיוס( )מעלות מ״צ 0 על עמדה הביקורת בז

כנדרש. מ״צ -18

ר אין •  אין ודגים, שונים בשר סוגי לעיבוד בציוד, הפרדה מאפשר לא דבר בשר, לעיבוד מדו
המבשל במטבח הוצב בשר לעיבוד שולחן . לדגים נפרד מקרר אין , בתהליך מקרר

כן מעובד חצי מזון גלמי, בשר • מו ר בחדר נמצאים מקורר לאכילה ו רו אחד קי
המזון. הקפאת להפסיק יש מבושל. מזון להקפאת תנאים אין במטבח •

המטבח. בתקרת מתקלף צבע תיקוני לבצע נדרש •

ך בטווח לאחסון מקרר נדרש • צרי של ארו החלב. מו

צוף ולתקן להחליף • ועוד מטופלים. אוכל וחדר במטבח פגום רי

בכביסה טיפול
חיצונית מכבסה בשירותי משתמש חולים בית

כוז שקילה • רי מיון , כביסה וחלוקת לפריקה למחסן בכניסה מתבצע מלוכלכת כביסה ו

ת ומגע הצלבה למנוע כדי שינוע מסלולי להסדרת פתרון נדרש נקיה. בטיפול אפשרי

ונקיה. מלוכלכת בכביסה

ת בעגלות ומלוכלכת נקיה כביסה שינוע להפריד נדרש • עודיו תן ונפרדות, יי  עגלות או

מון. ללא מלוכלכת וכביסה נקיה כביסה להובלת משמשות סי

ה כשהיא החיצונית המכבסה מן הנקייה הכביסה את לקבל נדרש • ת ארוז אריזו ניילון. ב

המוסד. לרישיון הנ״ל נושאים להסדרת דרישותינו את לצרף נא
בלבד. אחת לשנה הרישוי תקופת קיצור לשקול נא

רב, בכבוד

לברי״הס מחוזי פקח
:העתקים

ת לשכת הנפה, רופא - קופל ערן ד״ר  כאן פ״ת, הבריאו
 השרון הוד ״שלוותה״, הרפואי המרכז מנהל - קרון שמואל ד״ר
ת המחלקה מנהלת ־ בורלא אתי גב׳ או רמלה - המרכז מחוז הסביבה, לברי
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