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 3עדכון קורונה מס' 

 שלום לכולם/ן,
 :14.03.2020מצורפות לשימושכם/ן ההנחיות העדכניות נכון לתאריך 

 
 שיגרההמצב בבית שערים מוגדר כרגע: 

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

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

 
 :14.03.2020הודעת משרד הבריאות מיום 

 .ייסגרוילדים ופעוטונים -גני ▪
 , לרבות מסגרות החינוך המיוחד.ייסגרו בתי הספר ▪
 

 מידע חשוב בנוגע למרפאת "כללית" נהלל:
בשיחה שקיימנו עם צוות המרפאה, ד"ר רייכמן, ד"ר עיני והאחות הגר לבנהר, הצוות מבקש 

כל הגעה למרפאה כדי לבדוק את מהות הבקשה והצורך  לפניליצור קשר עם המרפאה 
ידת הצורך ובמ  WhatsAppבהגעה למרפאה. ניתן לפנות לצוות המרפאה בטלפונים, בדוא"ל,  

להזמין גם ביקור בית; זאת, על מנת למנוע ככל הניתן מצבים בהם ישהו מס' חולים במרפאה 
 אנא הפעילו שיקול דעת לטובת בריאות הקהילה כולה!ותיגרם הדבקה. 

 
 , יתקיימו בדיקות דם כסדרן.15.03.2020מחר, יום א', 

 
 :ישי ושאר קופות החולים-מבוטחי/ות "כללית" רמת

צרו קשר טלפוני עם המרפאה או מוקדי קופות החולים טרם הגעתכם/ן למרפאות אנא 
 השונות.

 
 ברחבי המועצה:

תתקיים רק הוראה פרטנית ועבודה של המורים באופן מקוון מול  :בית האומנויות −
 התלמידים, בתאום מול המורים.

 .מבוטלים :חוגי ספורט −
 קבלת קהל בבית המועצה )שירותים יינתנו באופן מקוון וטלפוני(. אין −

. גם הפעילות בבריכה הטיפולית בסב יום (15.03.2020) לא יפעל החל ממחרסב יום:  −
ותיקים תושבי המועצה שהיו אמורים לבקר מחר בסב יום,  לא תתקיים החל ממחר.

מנת לאפשר לוותיקים  תם את ארוחת הצהריים בשעות הצהרים. זאת עליקבלו לבי
 ולמשפחותיהם להתארגן בהתאם להנחיות החדשות שיפורסמו בהמשך.

 לא יתקיימו לימודים בקתדרה החל ממחר. :קתדרת עמק יזרעאל −
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 : ות ולמגבלותבהתאם להנחי - שערים-היערכות נקודתית לבית

 .תכנית פעילות. מידע בנושא זה יפורסם בהקדםאנו עובדים על  ג':-שכבות א' −
אנא  -הוריםנבחנת פעילות הפוגה בעזרת ובהובלת בני הנוער הבוגרים.  ו':-שכבות ד' −

 סייעו בגיוס ורתימת בני הנוער לטובת הפעילויות. מידע בנושא זה יפורסם בהקדם.
 . עד להודעה חדשה ייפתח לאמועדון ותיקים  −
ם לצאת שמתקשים או חוששי לוותיקיםבנוסף, אנו עובדים עם וועדת פרט על סיוע  −

קניות, בתי מרקחת ו"סידורים" דחופים. לסיוע ניתן לפנות  -מהבית לסידורים כגון
 למזכירות ואנחנו נעשה כל מאמץ לסייע.

 
שערים ממשיכים לקיים הערכות מצב -הוועד המקומי, ועד האגודה החקלאית וצח"י בית

ולסייע, ובעיקר למנוע פוטנציאל שוטפות בכפוף להנחיות הרשויות. אנו נמשיך לעדכן, לעזור 
לבעלי שערים. אנחנו דואגים לאוכלוסיות החלשות, לוותיקים, -התפשטות הקורונה בבית

מערכת חיסונית חלשה ומבקשים את שיתוף הפעולה המלא של הקהילה כדי לעבור את 
 למבודדים: אנא הקפידו על בידוד ביתי מוחלט! -התקופה הזו בשלום ובבריאות שלמה 

נדגיש שוב את החשיבות הגדולה בשמירה על תנאי בידוד אפקטיביים של המבודדים ביישוב, 
 ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

היום למדנו כי גם בעמק התגלו מספר חולים בנגיף הקורונה שהיו במגע עם אנשים ששבו 
ניהול מקצועי ומידי של  כמתבקש על פי ההנחיות, זאת לצד י הבידודמחו"ל. שמירה על תנא

על כן, חשיבות בשמירה על ההנחיות הנגיף.  יביאו למניעת התפשטות ,צוות הצח"י היישובי
 חשובה ביותר!

 בנושא: משרד הבריאותניתן להתעדכן באפליקציה שהשיק  −
 . )Android(  גוגלאו  ,)iPhone( אפלקישורים 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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