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 2עדכון קורונה מס' 

 ,ן/שלום לכולם
קיים הערכות מצב. מנו הקודם, צוות ההיגוי לעניין הקורונה הופעל בשבוע שעבר וכאמור במכתב

 עוקב אחרי הידיעות והנחיות משרד הבריאות והמועצה האזורית.הצוות 
 שיגרההמצב בבית שערים מוגדר כרגע: 

 :)ככל שידוע לנו( סטטוס תושבים בבידוד
 3: (אינם חולים)בהתאם להנחיות ממשרד הבריאות,  בית-תושבים בבידוד •
 5תושבים שסיימו בידוד:  •

 :12.03.2020כאמור בהודעת משרד הבריאות מאתמול, 
 לפי שעה. יש לעקוב אחרי הודעות משרד החינוך. פתוחיםילדים ופעוטונים יישארו -גני  ▪
 , עד להודעה חדשה.ייסגרוג'( -בתי הספר )כולל כיתות א' ▪
 חלה על: פנימיות, החינוך המיוחד, מוסדות לנוער בסיכון. לאהסגירה  ▪

 לגבי הפעוטון וגני הילדים: מידע חשוב 
 פעילים ברחבי המועצה. חשוב להקפיד על הנחיות משרד הבריאות הבאות:כל המעונות וגני הילדים 

 נכנסים לגנים עם ילדיהם לאהורים  .1
 הקפדה יתרה על שטיפת ידיים יסודית, במרווחי זמן קבועים .2
 מגיעים לגן. לא -ילדים מצוננים או עם חום  .3

 ברחבי המועצה:
 .סגור - תהאומנויובית  -
 .מבוטלים -חוגי ספורט  -
 .)שירותים יינתנו באופן מקוון וטלפוני( קבלת קהל בבית המועצה אין -

 
 :םשערי-היערכות נקודתית לבית

 מידע בנושא זה יפורסם בהקדם. .פעילות אנו עובדים על תכנית ג':-שכבות א' -
א סייעו אנ -הורים .ריםבעזרת ובהובלת בני הנוער הבוג הפוגהפעילות חנת נב ו':-שכבות ד' -

 מידע בנושא זה יפורסם בהקדם. בגיוס ורתימת בני הנוער לטובת הפעילויות.
 שמתקשים או חוששים לצאת מהבית לוותיקיםאנו עובדים עם וועדת פרט על סיוע בנוסף,  -

לסיוע ניתן לפנות למזכירות ואנחנו  "סידורים" דחופים.וקחת ות, בתי מרקני -לסידורים כגון
 לסייע.נעשה כל מאמץ  

שערים ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות -וצח"י בית החקלאית וועד המקומי, ועד האגודהה
נמשיך לעדכן, לעזור ולסייע, ובעיקר למנוע פוטנציאל התפשטות  אנו  .בכפוף להנחיות הרשויות

דואגים לאוכלוסיות החלשות, לוותיקים, ולבעלי מערכת חיסונית חלשה שערים. אנחנו -הקורונה בבית
בשלום ובבריאות  והז תקופההומבקשים את שיתוף הפעולה המלא של הקהילה כדי לעבור את 

 הקפידו על בידוד ביתי מוחלט!אנא למבודדים:  - שלמה
 

 :ניתן להתעדכן באפליקציה שהשיק משרד הבריאות בנושא −
 (.Android) גוגלאו  , (iPhone) אפל  :קישורים להורדה בחנויות

 

 איחולי בריאות לכולנו,
 המזכירות, הוועדים וצוות החוסן היישובי

https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp
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