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20016-VM 
 5מס'  )"עדקורונה"( עדכון קורונה

 שלום לכולם/ן,
 :17.03.2020מצורפות לשימושכם/ן ההנחיות העדכניות נכון לתאריך 

 
 שיגרההמצב בבית שערים מוגדר כרגע: 

 סטטוס תושבים בבידוד )ככל שידוע לנו(:
 5ם(: אינם חוליבית )בהתאם להנחיות ממשרד הבריאות, -תושבים בבידוד −

 6תושבים שסיימו בידוד:  −

 הנחיות משרד הבריאות/משרד האוצר בנוגע למשק הכללי במדינה:
 אנשים. 10אסורה כל התקהלות מעל  −

 המגזר הציבורי עובר לעבודה במתכונת חירום: יש לעקוב אחרי העדכונים בכלי התקשורת. −

 : יש לפנות למעסיקים.70%-הפרטי יצומצם ב המגזר −

 :14.03.2020הודעת משרד הבריאות מיום ב
 סגורים.ג'( -בתי הספר )כולל כיתות א'ו סגוריםילדים ופעוטונים -גני −

 מידע חשוב בנוגע למרפאת "כללית" נהלל:
 .7638-677-054)כללית, נהלל( מבקשת למסור את הנייד שלה לכל מי שיזדקק:  ד"ר נגה ריייכמן −

 ימים בשבוע. 7שעות,  24אפשר ליצור עמה קשר 

עם המרפאה או מוקדי  טלפוניאנא צרו קשר  -ישי ושאר קופות החולים -מבוטחי/ות "כללית" רמת −
 הגעתכם/ן למרפאות השונות. טרםקופות החולים 

 ברחבי המועצה:
 .סגור -האומנויות בית  −

 .מבוטלים -חוגי ספורט  −

 .אין קבלת קהל בבית המועצה )שירותים יינתנו באופן מקוון וטלפוני( −

 .04-652-0600 -המועצה אישרה דחיית תשלומים מוניציפליים לעסקים קטנים. לפרטים −

 קולית(.)ניתן להשאיר הודעה  04-652-0063חינוכי במועצה עומד לרשותכם: -השירות הפסיכולוגי −

 .04-652-0100שעות, כולל מענה בעתות מצוקה:  24מוקד המועצה מתפקד כ"חדר מצב" הפעיל  −
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 שערים:-היערכות נקודתית לבית

שועים ומגרשי ים בגן השעבמתקנ של ילדים עד כמה שניתן שימוש לצמצםהורים מתבקשים  −

. בלב כבד, החליטה המועצה האזורית לתגבר את יאותהנחיות משרד הברלבהתאם  –הספורט

 !לנו בנושא זהאנא סייעו  צמצם הדבקות פוטנציאליות.הפיקוח בנושא זה כדי ל

במידת  .ללא קבלת קהל ונת חירום, מזכירות בית שערים תעבוד במתכ18.03.2020החל ממחר,  −

 לביצוע תשלומים יש ליצור קשר טלפוני. "ל.( או בדוא04-9833225) הצורך, יש לפנות טלפונית

קניות, בתי מרקחת ו"סידורים"  -שמתקשים או חוששים לצאת מהבית לסידורים כגון וותיקים −

 .)פורסם גם בתיבות הדואר( לפנות למזכירות ואנחנו נעשה כל מאמץ לסייע יכולים דחופים

 .קישור. מצורף בעת משבר הקורונה שערים הופץ מידע בנוגע למיצוי זכויות-באתר בית −

 למסמך היגיינה והנחיות בשפה התאית. קישור, מצורף לחקלאים המעסיקים פועלים תאילנדים −

 

 
שערים ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות -וועד המקומי, ועד האגודה החקלאית וצח"י ביתה

 בכפוף להנחיות הרשויות.
 

יאיר אודם )כפר יהושע, מנהל החינוך החברתי(. גיל,  -מטעם המועצה מונה מנהל לסיוע בעת הצורך
 יאיר יגיע לפגישות צח"י במידת הצורך. מזכיר המושב, עומד עמו בקשר שוטף.

 
שערים. אנחנו -אנו נמשיך לעדכן, לעזור ולסייע, ובעיקר למנוע פוטנציאל התפשטות הקורונה בבית

דואגים לאוכלוסיות החלשות, לוותיקים, ולבעלי מערכת חיסונית חלשה ומבקשים את שיתוף הפעולה 
למבודדים: אנא הקפידו  -בבריאות שלמה המלא של הקהילה כדי לעבור את התקופה הזו בשלום ו

 על בידוד ביתי מוחלט!
 

 ניתן להתעדכן באפליקציה שהשיק משרד הבריאות בנושא:
  )Android( גוגלאו , )(iPhone אפלקישורים להורדה בחנויות: 

 

 
 איחולי בריאות לכולנו,

 המזכירות, הוועדים וצוות החוסן היישובי

https://drive.google.com/file/d/1xZI5DNFzFy7PIdQBoV_wCKE8d93EBXNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZI5DNFzFy7PIdQBoV_wCKE8d93EBXNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZI5DNFzFy7PIdQBoV_wCKE8d93EBXNx/view?usp=sharing
http://www.beit-shearim.com/hGb89q
https://drive.google.com/file/d/1wIQuUtlVZSFWQhx3rR4zZB8bCRZ-TflZ/view?usp=sharing
https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp
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