
 דגשים והמלצות לשמירה על ההיגיינה
 ומניעת התפשטות מחלות מדבקות בגנים 

 

 מה עלינו לעשות כדי לשמור על סביבה בריאה והיגיינית בגן? 

 ליקטנו עבורכם מספר עקרונות ודגשים חשובים, שנועדו להבטיח מטרה זו. 

 מומלץ לקרוא בעיון, לשמור ולהנחות גם את צוות הגן.

 : מרכזייםעקרונות  4

חיסון הילדים בכל חיסוני השגרה הניתנים בטיפת חלב והמלצה על חיסון נגד שפעת עונתית  .1

 באחריות ההורים! - מדי שנה

שמירה נכונה של צוות העובדים על כללי התנהגות בריאותית, אישית וסביבתית, ובעיקר  .2

או לאחר  הקפדה של המטפלים על רחיצת ידיים במים ובסבון לאחר שימוש בשירותים

  החלפת חיתולים וכן לפני מגע עם מזון ואחריו

  תם והימנעות מהגעה של אנשי צוות חולים לגן.השארת ילדים חולים בבית עד החלמ .3

 .הדרכת ההורים והילדים להתנהגות בריאותית נכונה כבר בגיל הרך .4

 דגשים חשובים לצוות הגן

 היגיינה אישית .א

 

 )לילדים ולמבוגרים(רחיצת ידיים  (1

 האמצעי החשוב ביותר להקטנת הסיכון להדבקה! זהו

 .חשוב להקפיד על רחיצת ידיים במים זורמים עם סבון 

  חשוב להקפיד על רחיצת ידיים במצבים אלו: לפני ארוחה, לפני כל טיפול במזון, אחרי שימוש

בשירותים, אחרי טיפול בהפרשות של ילדים, אחרי טיפול בפצע, אחרי מגע בבעלי חיים, 

 משחק בחצר, אחרי עבודה בחומרים שונים.אחרי 

 .ניגוב הידיים לאחר שטיפה יעשה בנייר מגבת חד פעמי בלבד 

 :שימוש בתכשירים לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול

 מהווה פתרון אפשרי לניקיון הידיים כאשר השטיפה במים זורמים איננה זמינה. 

יוון שהם רעילים בשתייה )יש להרחיק השימוש בחומרים אלו מומלץ לצוות בלבד ולא לילדים, כ

 מהישג ידם של ילדים(.

 שימוש בכפפות

  חשוב להבהיר: השימוש בכפפות אינו מהווה תחליף לרחיצת ידיים. יש להקפיד על רחיצת

 ידיים במים וסבון לאחר הסרת הכפפות.

 .יש להקפיד על שימוש בכפפות חד פעמיות בלבד 

 

 

 



 החתלה(  2

  להיות מזרן מצופה חומר פלסטיק, הניתן לרחיצה ולחיטוי.משטח ההחתלה חייב 

  יש לשים שכבת נייר חד פעמי על מזרן ההחתלה ולהחליפו לאחר כל טיפול בילד, וכן לחטא

 את המשטח בין הטיפולים.

 .יש להקפיד על רחיצת ידיים במים וסבון לאחר ההחתלה ולנגב בנייר מגבת חד פעמי 

 בנפרד לתוך שקית, לקשור אותה ולהשליך בתוך פח סגור יש להכניס  -טיטולים מלוכלכים

 ואטום.

 

 טיפול בהפרשות דם )בזמן פציעה( (3

 .יש להימנע ממגע בידיים חשופות בהפרשות דם 

  .ניתן להשתמש בכפפות לטקס או בחומרי ספיגה אחרים 

 .יש להקפיד על שטיפה יסודית של ידיים במים וסבון לאחר הטיפול בהפרשות דם 

  על ניקיון וחיטוי יסודי של האזור בגן שהזדהם מהפרשות דם, קיא וצואה.יש להקפיד 

 

 היגיינה בסביבת הגן .ב

 

 ציוד אישי (1

 יש לדאוג לסימון. -לכל ילד/ה יהיו מיטה/מזרן, כלי מיטה וכלי רחצה אישיים 

 יש לדאוג לסימון. -לכל ילד/ה יהיה בקבוק שתיה או כוס אישית משלו/ה 

  זורמים וסבון של בקבוקים ומוצצים לאחר השימוש.יש להקפיד על שטיפה במים 

 יש להקפיד לחטא היטב בקבוקים ומוצצים. -במקרים של התפשטות מחלות מדבקות 

 

 אחסון מזרנים (2

 יש להימנע ממגע בין המזרנים לבין הרצפה בזמן האחסון. -הגבהה 

 יש לייצר חציצה בין מזרן למזרן למניעת העברת זיהומים. -הפרדה 

 

 מזון (3

תורמים למניעת העברתן של מחלות מדבקות, המועברות דרך  -נכון במזון ושמירה על היגיינה טיפול

 המזון.

 יש להקפיד על הפרדה בין מזון מבושל ומזון גולמי, הן במקרר )יצירת מדפים נפרדים( והן- 

 מחוצה לו )על גבי קרש חיתוך, משטח הכנת המזון וכו'(.

 יש לשמור  -רי חלב, מוצרי בשר, דגים, סלטים ואוכל מוכן(מזון הדורש קירור )כגון: ביצים, מוצ

 במקרר בלבד.

 .אין להפשיר מזון מחוץ למקרר 

 אין להשאיר יותר משעתיים מחוץ למקרר לאחר בישולו. -מזון מבושל 

 .יש לשמור מזון מבושל בחום מתאים ולהוציאו רק עם תחילת הארוחה 

  מחוץ לו.יש להקפיד על כיסוי של מזון מוכן, במקרר או 

  יש לאחסן קמח, סוכר, אורז וקטניות בכלים סגורים על גבי משטח מוגבה, למניעת חדירה

 של מכרסמים ומזיקים.

 .חשוב להקפיד לרכוש מזון ממקומות מורשים בלבד ולוודא את מועד התפוגה של המוצר 



 כלי אוכל 

 .יש להימנע מכלים שרוטים, הצוברים שאריות לכלוך 

 של הכלים בסבון ובמים זורמים לאחר כל שימוש. יש להקפיד על רחיצה 

 .)יש לייבש את הכלים בנייר מגבת חד פעמי או בייבוש בלבד )לא במגבת בד 

 

 אשפה (4

 .יש לדאוג לתקינות כלי האשפה ולסגירתם במכסה אוטם, שימנע חדירת מכרסמים ומזיקים 

 

 צעצועים (5

  ולחיטוי.חשוב לשים לב, שהצעצועים עשויים מחומר הניתן לרחיצה 

  מומלץ להימנע מצעצועים או בובות עם שיער, פרווה או צמר, העלולים להוות מצע להעברת

 חיידקים ונגיפים.

 .יש להקפיד על רחיצת הצעצועים פעם בשבועיים, בהתאם לחומר ממנו הם עשויים 

 יש לחטא** את הצעצועים היטב מידי יום. -בעת התפרצות מחלה מדבקת בגן 

 

 כיורים ואסלות (6

 ש להקפיד לנקות כיורים ואסלות בחומרים המיועדים לכך בעזרת מברשת מתאימה ושטיפה י

 במים זורמים.

 .הניקיון יעשה במהלך היום לפי הצורך ובסוף כל יום פעילות 

 

 היגיינה בחצר .ג

 

 ארגז החול (1

 .יש להקפיד כי החול בארגז הינו חול נקי 

   .יש להחליף את החול לפחות פעמיים בשנה 

  להוסיף חול חדש ונקי אחרי תקופת הגשמים.מומלץ 

  בתחילת כל יום פעילות, יש לגרוף את השכבה העליונה של החול ולוודא שאין בו הפרשות

 של בע"ח או מפגעי תברואה ובטיחות אחרים.

 יש למנוע מילדים בעלי פצעים פתוחים או נגעי עור שונים לשחק בחול. 

 ון בסוף כל יום פעילות.יש לכסות את ארגז החול בברזנט או בנייל 

 מוצל. -יש להקפיד כי ארגז החול 

 

 ביחד נשמור על גן נקי ובריא!

" של משרד במוסדות לילדים בגיל הרךמבוסס על "התדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ו*

 הבריאות.

 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mniaa_hoveret_9.8.pdf לתדריך המלא:

 

 


