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 01120בשעה  02/3/21אגרת ראש המועצה בנושא קורונה מיום 

 ,תושבים יקרים
עפ"י הגדרת משרדי הממשלה, נכנסנו למצב חירום מתקדם שנקרא נוהל אפדמיה, מגפה כלל 

 עולמית.
הערכות נוספת בהתאם להנחיות השונות שהתקבלו ממשרד הבריאות הבוקר קיימנו ישיבת 

 ומשרד החינוך.
 :להלן העדכונים

אין שינוי בהנחיות שניתנו אתמול בנוגע לאוכלוסיית הוותיקים והשתתפותם בפעילויות . 0
   במרכז עמותת דורות ובבית גיל עוז, במועדונים בישובים

 .הפעילות לוותיקים ממשיכה בשלב זה כרגיל

 .הנחיות משרד הרווחה נשלחו לכל הרכזות

 ❗להלן ההנחיות

כל מי שמרגיש/ה לא טוב, ויש לו/ה תסמינים של שיעול יבש/כאב גרון/חום מתבקש/ת לגשת 
 לטיפול רפואי ולא להגיע לפעילות. 

  .בשלב זה חל איסור על כניסת אנשים שאינם משתתפים בדרך כלל בפעילות

 .לפגוש את משתתפי הפעילויות מחוץ למבניםבני משפחה שמגיעים יכולים 
מי שבן/בת משפחתו שחיים עמו צריכים להימצא  -מעבר לחובת הבידוד לכל מי שחזרו מחו״ל 

 .בבידוד לא יכול להגיע לפעילות במשך כל תקופת הבידוד של בן/בת המשפחה
קיים אירועים עפ"י החלטת הממשלה, מערכת החינוך פועלת כרגיל אולם חל איסור ל – חינוך. 2

רבי משתתפים כגון תחרויות ספורט בהשתתפות קהל, הצגות, כנסים ומופעים. ימי שדה, של"ח 
ההנחיה היא להמשיך כרגיל, אנו נוקטים במשנה זהירות, בודקים כל מקרה לגופו  - וטיולים

 עדכון ממוקד ישלח על ידי כל מוסד חינוכי. –ומחליטים בהתאם 
קיבלו הנחיות מפורטות ממשרד החינוך והן פועלות על פיהן ובמטרה הנהלות בתי הספר והגננות 

למנוע התקהלויות, בתי הספר הונחו לרווח את התלמידים בהפסקה/ קביעת אזורים לכל כיתה או 
 דירוג בהפסקות.

יום הלימודים נפתח הבוקר בשיח בכיתות בנושא אמצעי התגוננות מפני הנגיף וכן בנושא רגשות 
 וחששות.

עובדי המועצה במערכת החינוך ובכללם עובדי מיקור חוץ )מנקים ונהגים( הונחו לציית להוראות 
 משרד הבריאות בכל הקשור לחובת בידוד ביתי ואם אינם חשים בטוב עליהם להשאר בבית. 

לידיעה, בישובים הסמוכים אלינו ישנם תלמידים שחלו וגני ילדים וכיתות רבות בכפר יונה 
 הוכנסו לבידוד ביתי.ובכוכב יאיר 

מבוטלים.  -משתתפים 011אירועי תרבות, הרצאות, שעת סיפור וכד׳ מעל - תרבות, פנאי ונוער. 3

 .יש לעקוב אחר הפרסום באתר המועצה ובפייסבוק
 פעילות הנוער בישובים מתקיימת כרגיל.

 .וקייטנות פסח יבחנו בנפרד, נעדכנכם קיום מחנות פסח 
 
העוס״ים במחלקת הרווחה הונחו ליצור קשר ולסייע למבודדי הבית  -והתנדבותרווחה, קהילה . 4

 .בכל שידרש, יחד עם הועד המקומי וצוותי הצח״י בישובים
פועלים למתן  יחידת ההתנדבות במועצה יחד עם ראשי זירות ההתנדבות וועדות קהילה בישובים, 

 לנושא הקורונה בכל ישובי המועצה מענה בסיוע מתנדבים
תושבים המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות למנהלת יחידת ההתנדבות מרב מגן מוסטקי טל' 

 . hasharon.com-merav@levאו במייל  1545550440
 
 

mailto:merav@lev-hasharon.com


 

 
 
 
התכנסות לתפילה בבתי הכנסת0 המתפללים מתבקשים להמנע מלחיצת ידיים ולשמור  -דת .5

 ק זה מזה.מרח
 
מעלות ומעלה, תסמינים נשימתיים(  34עובדים שאינם חשים בטוב )חום  -עובדים במועצה. 6

 הונחו להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה.
המועצה נמצאת בקשר ואוכפת הנחייה זו גם בקרב נותני שירות חיצוניים העובדים במועצה כגון0 

 תי הספר, נהגי הסעות וכד'.מנקים בב

 
 06/3/21המועצה נמצאת בקשר שוטף עם הועדים המקומיים וביום שני  -ועדים מקומיים. 7

וצוותי צח"י בישובים בו  יתקיים מפגש של ראשי מכלולי החרום במועצה יחד עם הועדים
ומוכנים תרחישים אפשריים הקשורים למשבר הקורונה והטיפול בו במטרה להיות ערוכים  נתרגל

 לכל תרחיש אפשרי.
 
בעלי הסופר עדכנו כי המקום עבר חיטוי על אף שלא נדרש ע"י  -מחסני חינם פלוס תנובות. 4

 משרד הבריאות.
 
לשוהים בבידוד ולמעוניינים להימנע מלהגיע למקומות ציבוריים, שירותי  -שירותי המועצה. 0

אפליקציית לב השרון ובווטסאפ שירותכם בטלפון ובאופן מקוון באתר המועצה, בהמועצה ל
 ה' -בימים א' 154-0100016המועצתי במספר  

 7031-20011בין השעות 
 

 , תושבים יקרים
אנו נדרשים לערנות, מעורבות ואחריות הדדית. יחד נציית להוראות משרד הבריאות. השבים 

מחו״ל או ששהו באתרים בהם נמצאו חולים מאומתים מתבקשים לשהות בבידוד ביתי ולהימנע 
 חלילה מהדבקת הקהילה. 

 .ונימנע מהידבקות  כמו״כ נא הקפידו על כללי ההיגיינה המפורסמים

 .לכל שאלה ובקשה 7/42מד לרשותכם מוקד המועצה עו

 .לנוחיותכם מצ״ב קישור לשאלון לתושבים השוהים בבידוד ומעוניינים בסיוע כלשהו

hasharon.com/232/-https://www.lev 

 

 *5411משרד הבריאות זמין לשאלות בנושא הקורונה במספר 

 
 ינתן גם על ידי מוקדי קופות החוליםמענה לשאלות 

  *3555קופת החולים מכבי 

 *3433קופת החולים מאוחדת 

 *2711קופת חולים כללית 
 0-711-517-517קופת חולים לאומית 

 

 
 

 שלכם,
 עמיר ריטוב
 ראש המועצה
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