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4/1/2021
,דיירים ומשפחות יקרות
. כמתוכנן5/1/21 בשעה טובה ברצוננו לעדכן כי החיסונים ינתנו ביום שלישי
.שעות מתן החיסונים יתקבלו ממד"א רק בשעות הערב של יום שני
.הדיירים מתבקשים להישאר בדירותיהם ואנו נודיע לכל דייר באופן אישי מתי עליו להגיע לקבל את החיסון
. הכניסה מדלת הספרייה באנגלית,החיסונים יתקיימו באולם גולן
 במקום תהיה נוכחת אחות בית טובי העיר.לאחר קבלת החיסון יש לעבור לחדר האוכל ולהמתין שם כרבע שעה
.למתן מענה בעת הצורך
 שלאחר מכן,לאחר יציאה מחדר האוכל יש לחזור מיד לדירות ולהישאר בתנאי הבידוד עד לקבלת תוצאות הבדיקות
.תיערך התייעצות עם הרופאים בנוגע להמשך
. ריחוק חברתי וחיטוי הידיים,חשוב לזכור – גם לאחר קבלת החיסון ממשיכים להקפיד על מסיכות
 שבעזרת החיסון הרפואי בשילוב עם, "בורא רפואות מצמיח ישועות" בתפילה ובתחינה,עינינו נושאות לבורא עולם
. נזכה בבריאות שלמה לאורך ימים ושנים,החוסן הנפשי הנפלא של הדיירים
shaulg@toveihair.co.il 054-666-5953 שאול גלוברמן – סמנכ"ל ומנהל תפעול
iritk@toveihair.co.il 054-666-5815 אירית קשני – סמנכ"לית
Dearest Residents and Families ,
We would like to update you that the vaccination will be on Tuesday 5/1/21 as scheduled.
The exact time of vaccination will be received from MDA only on Monday evening.
Please stay in your apartments and we will inform each resident personally when they should go to
receive the vaccine.
The vaccinations will take place in the Golan Hall, the entrance is from the English library door.
After receiving the vaccine, go to the dining room and wait there for about 15 minutes. A Beit Tovei
Hair nurse will be present to provide assistance if needed.
After leaving the dining room, immediately return to your apartments and remain in isolation
settings until the results of Monday's tests are received and the doctors will then decide how to
procced.
It is important to remember - even after receiving the vaccine, we must continue to wear masks,
keep social distance and disinfect our hands.
We pray to he who heals the sick, that with the help of the medical vaccine combined with the
wonderful mental resilience of our residents, we will have complete health for many years.
Shaul Glouberman – VP & Operation Manager - shaulg@toveihair.co.il 054-666-5953
Irit Kashani - VP - iritk@toveihair.co.il 054-666-5815
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