
 

 

 

 שלום רב,

 

  מסרון )סמס(.למתחמי היבדק וסע של מד"א נשלח אליך  קביעת תורלצורך 

וניתן  הקישור הוא אישילהיכנס לקישור המצורף, על מנת לקבוע את התור נבקשך 

 קישור.זימון / הנשלח הלמטופל עבורו רק  באמצעותו תורלקבוע 

 שם המטופל לביצוע הבדיקה מופיע כאן:

 

 

תעודת זהות או רישיון  – תעודה מזהה טעון קובץ המכיללאו תתבקשו לצלם תחילה, 

)קטינים שאין ברשותם תעודה מזהה יכולים לצלם את כרטיס  נהיגה של המטופל

 .קופת החולים שלהם(

 

 שלבים. 4הכולל יעלה עמוד לאחר מכן 

 

 המטופל שם



 

 

  לקביעת התור: יש לבחור את התאריך הרצוי שלב הראשוןב

 

 

יש לבחור את מיקום הדגימה הרצוי, יש לשים לב שמדובר ברשימה  השניבשלב 

 יש ללחוץ על שם המתחם ולבחור את המתחם המבוקש מתוך הרשימה. נפתחת,

, יש לאותו יום הסתיימו התורים למתחםהמתחם אינו מופיע ברשימה הנפתחת אם 

 .או מתחם אחר לבחור יום אחר

 

 

 

 

 

  



 

 

 

אם השעה יש לבחור את השעה הרצויה,  ,, בשלב השלישילאחר בחירת המתחם

 יש לבחור שעה אחרת. ,לא מופיעה, סימן שלא נשארו תורים לשעה זו המבוקשת

 

 

 

 

 

 

 

מהדרכים  יש לבחור באחת יש לאמת את פרטי המטופל,)והאחרון( הרביעיבשלב 

 :לאימות הפרטים

 שנשלח בהודעת קוד אימות באמצעותאו של המטופל  תאריך הלידהותעודת הזהות 

SMS למספר הטלפון של המטופל. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

נבקשכם , זה בכניסה למתחםנדרש להציג קוד  ,QRאחר אימות הפרטים יופיע קוד ל

 לבצע צילום מסך ולהציגו בעמדת הכניסה למתחם. 

 

 

אם בעת אימות הפרטים מופיעה הודעה על שגיאת אימות יש לנסות שנית, ייתכן 

מס' הזהות שהוקלד או שיש למחוק את הספרה בתחילת מספר לפני  0וחסרה הספרה 

 הזהות. 

לנסות ולבצע אימות באמצעי האימות הנוסף  אם עדיין מופיעה שגיאת אימות יש

 )תאריך לידה או קוד סמס(.

  

 כאן יהיה רשום הזמן והמיקום של התור



 

 

 

לצורך  Vלשינוי מועד התור, יש ללחוץ על הסימן "בטל/שנה תור" ולאחר מכן לסמן 

 מחיקת התור.

 שים לב, לאחר ביטול/שינוי התור מקומך בתור לא יישמר ותדרש לקבוע תור חדש.

 

 

  



 

 

 

 :הבדיקה לקראת הבאות ההנחיות על נבקשך להקפיד

 הופק ואשר ע"י קופת החולים לבדיקה שזומנו למטופלים רק תתבצע הבדיקה .1

 .ההרשמה הליך בסיום QR ברקוד עבורם

להנחיות קופת החולים לפעול בהתאם  נדרשים, לבדיקה זומנומטופלים שלא  .2

 .הבריאות משרדו

בטל את ל נבקשך, שהיא סיבה מכל הבדיקה למתחם להגיע ממך ונבצר במידה .3

  התור ע"י לחיצה על כפתור "שינוי/ביטול תור".

 לא) בלבד פרטי ברכב להגיע יש הבדיקה מתחם אלככל שלא נמסר מידע אחר,  .4

 ישירה ובנסיעה( וכו׳ אופניים, אופנוע, שיתופי רכב, מונית, ציבורית בתחבורה

 .מלווים ללא להגיע רצוי לבדיקה. בדרך עצירות לבצע אין –

 ממעבר להימנע וכן אחרים אנשים עם יחד במעליות משימוש להימנע מומלץ .5

 .ציבוריים מקומותמ

 לחזרה ועד הבידוד ממקום היציאה ממועד החלאם המטופל נמצא בבידוד,  .6

 במידה .פנים מסיכת באמצעות והאף הפה את לכסות להקפיד יש אליו

 . פנים מסיכת באמצעות כן גם והפה האף את לכסות עליו, מלווה ומצטרף

 שקיבלת הברקוד את הרכב לחלון מבעד להציג יש, הבדיקה למתחם בהגיעך .7

 .הסדרנים להנחיות בהתאם הנסיעה ממסלולי לאחד ולפנות

 ולאחר למצלמה הברקוד את להציג, הרכב חלון את לפתוח יש ,הזיהוי עמדתב .8

 .הבדיקה נטילת לעמדת להתקדם הסדרן אישור

 ויבצע הבדיקה על בקצרה יסביר אשר א"מד נציג אליכם ייגש, הבדיקהבעמדת  .9

 .קצרה בבדיקה האף ומנחיר מהלוע מטוש באמצעות תבוצע הבדיקה. אותה

 התוצאות. לביתך ישירות לנסוע הרכב חלונות את לסגור יש הבדיקה בסיום .10

  או באתר קופת החולים בה הינך חבר/ה. בטלפון ימים מס׳ תוך יימסרו

 

 איתנה בריאות לכם מאחל אדום דוד מגן


