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 ,תושבים יקרים

הקורונה. מועצה  להתפשטות נגיףהתקיימה הערכת מצב במטה המועצה בנושא מניעה  0505...0 –היום ה  .1

 .הבריאות ומשרד החינוך ופועלת על פי הנחיותיהםמשרד עם אזורית רמת הנגב נמצאת בקשר ישיר ושוטף 

 צוותי הצח"י. והיישובים כמו כן, עובדת המועצה בשיתוף מזכירי 

מתבקשים להתקשר לקו החירום  מטה,תושבים שחזרו לאחרונה מהארצות המוזכרות : חשוב להדגיש .0

ר היישוב/ ראש מזכי)כן, יש לעדכן את הגורם הרלוונטי ביישובכם כמו   .קופות החולים( ולא להגיע ל101)

 , מעקב ובקרה. וזאת על מנת לערוך רישום מסודר של הנמצאים בבידוד (הועד או יו"ר צח"י

נים ית הבידוד אינה פשוטה, זה הזמן לגלות את חוסנה של הקהילה ושכנות טובה ולסייע בצרכים השויחוו ..

גורם המרכז את הפניות במידת הצורך ניתן לפנות ל שוהים בבידוד. למשפחה שאחד או יותר מחבריה 

 יישוב.ב

 בן במדרשת העדלאידע ,משתתפים 0,555 מעל אירועים קיום על האוסרות הבריאות משרד להנחיות בהתאם .4

 הציבור. ותושבי היישוב הוריהם, התיכון לתלמידי סגור כאירוע תתקיים סביבתי לחינוך התיכון של גוריון

 .כספי החזר יינתן הכרטיסים לרוכשי .לאירוע להגיע לא מתבקש

 אנא פעלו מתוך תחושת אחריות משותפת ועזרה הדדית כדי להנות מביטחון ובריאות ביישוב.  .0

 , הנחיות משרד הבריאות:תכםיונוחל

 גרמניה, צרפת ,איטליה או יפן, הדרומית קוריאה, מקאו, קונג הונג, סינגפור, תאילנד, מסין החוזרים ,

 .היעד עזיבת מיום רטרואקטיבית ההחלטה, יום 14 למשך בית בבידוד יחויבו אוסטריה ספרד, שוויץ

  יום. 14 של בית בבידודאף הם  מחויבים ל"בחו בינלאומיים מכנסים שחזרו תושבים

 איש 0,555 מעל והתקהלויות המוניים אירועים לקיים איסור חל. 

 האחרונים הימים 14 ב בחו״ל יעד מכל שחזרו לאנשים,  איש 155 מעל בהתכנסויות השתתפות איסור חל. 

 יתר לחץ דם ,קע כרוניות כגון מחלות לב , סכרתומעלה ולבעלי מחלות ר 05לבני   המלצת משרד הבריאות, 

יעד בחו״ל או בעלי  , להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכלמחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני

  תסמינים או אנשים החשודים כחולים.

 .משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים  

 טלפונים למידע: .0

 0455משרד הבריאות: * מוקד,  151מד"א 

 1055-00-55-00או  1.1111.-.57מוקד של משרד החינוך בנושא הקורונה: 

 ובאתר המועצה. http://bit.ly/2wUWpgJניתן להתעדכן בהנחיות המלאות של משרד הבריאות בלינק:  

 בברכת בריאות איתנה!

 ערן דורון

 ראש המועצה          
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 העתקים: 

 אדווה לויד, מנכ"לית המועצה

 אזורית בת שבע שוורץ מנהלת המרפאה

 זאנה, קב"ט המועצהמוטי 

 מזכירי היישובים. 
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