
 

 

 

 :ולבעלי עסקים במועצה אזורית לב השרון דף הסבר לתושב 

לאור מגפת הקורונה והנחיות משרד הבריאות שמפורסמות לציבור, אנו במועצת לב השרון פועלים 

 נמרצות על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור ולהקל על תושבי המועצה.

ההסברה בקרב התושבים. ריכזנו עבורכם מספר המלצות הנוגעות בכוונת המועצה לחדד ולהגביר את 

לשמירת הבריאות של תושבי המועצה. המטרה להקפיד על  כל מגע פיזי של התושבים במרחב הציבורי 

 ברחבי המועצה.

מועצת לב השרון ערכה מיפוי של נקודות חיכוך בהם מתקיים מגע אמצעי ובלתי אמצעי של תושבים 

 הם. במושבים ומחוצה ל

 :בשטחים מחוץ למושביםכללי התנהגות באזורים ציבוריים במרחב לב השרון 

כל מגע עם משאבת תדלוק או אמצעי התשלום ייעשה עם כפפות חד פעמיות.  –תחנות דלק  .1

 תחנות הדלק מתבקשים להציב ערכת כפפות חד פעמיות לשימוש הלקוחות.

רכישות על בסיס משלוחים הביתה. בשאיפה לבצע  – קנייה ברשתות אוכל ועסקים חיוניים  .2

במקרים בהם נערכת קנייה ברשת המזון, על התושבים להקפיד לעשות שימוש בכפפות בכל 

 מגע עם המוצרים ועגלות הסופר.

בכל מגע עם עמדת התשלום או קבלת כרטיס חנייה יש להקפיד על שימוש   – חניונים ציבוריים   .3

 בכפפות.

יש לעשות שימוש במדרגות במקומות בהם ניתן. במקרה והחלטתם לעשות שימוש  – מעליות  .4

 במעלית ראוי שכל מגע עם לוח הכפתורים יבוצע עם כפפה.

 גע בין עובדים.ככלל יש להימנע ממעבר בין משרדים ומ –עבודה במשרדים חיוניים  .5

 יש להימנע משימוש במכונות קפה / תה אשר עלול להביא להדבקה מעצם המגע במכונה.  

כל עוד ההנחיות מאפשרות נסיעה מצומצמת בתחבורה ציבורית, אנו  –תחבורה ציבורית  .6

ממליצים להימנע ככל האפשר בשימוש בתחבורה ציבורית שכן מדובר במרחב עם פוטנציאל 

הדבקה גבוה הן במגע והן מקרבה לנוסעים. במקרה בו נעשה שימוש אנו ממליצים להצטייד 

 בכפפות.

ע מהגעה ללא תאום למתקנים רפואיים ולהישמע יש להימנ –ביקור בקופת חולים / רופא  .7

 להוראות הרופאים. 

 : כללי התנהגות בתוך המושבים

יש להקפיד ולדרוש מבעלי העסק לעבוד עם מסכות פנים  – רכישת קניות בצרכניות מקומיות  .1

וכפפות. בשאיפה שכל בעל עסק יציב עמדת כפפות חד פעמיות בכניסה לצרכניה לטובת 

קונים, יש  10-הקנייה יבוצע עם כפפות. במקרים בהם נאספים יותר מהצרכן. כל תהליך 

להגיע לצרכניה מלהמתין מחוץ לצרכניה עד יתפנה מקום. על האוכלוסיה המתבגרת להימנע 

 בבני משפחה או מתנדבים.  ולהסתייע

 המועצה תפעל ותסייע בנושא יחד עם הוועדים המקומיים ובעלי העסק.  

כפפות חד פעמיות באופן לכל מקום סט  לשאת עימם    ילדים ומבוגריםשב  הערה : ממליצים לכל תו

 מנת למנוע כל תלות שהיא בגורמי חוץ ובעלי עסקים.  קבוע על 

     יש להקפיד על שטיפת ידיים בחומרי חיטוי באופן תכוף אחרי כל מגע עם עצמים ואנשים. 

 בברכה,

 המועצה האזורית לב השרון


