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 , תש"פאדר י"ח
 0202, מרץ 14

 תושבות ותושבים יקרים.

משבר הקורונה הינו אירוע מסוג אחר ועל כן החלטנו לנקוט צעדים לחומרה בפרשנות הנחיות משרדי הממשלה. 

 המועצה מחויבת להמשיך לספק את השירותים לרווחת תושביה ככל שניתן ונעדכן בהתאם להתפתחויות.

 התקיימה ישיבת חירום של מטה המועצה על מנת להיערך להנחיות החדשות בנושא נגיף הקורונה.הערב 

 12לאור ההנחיות כי לא יתקיימו לימודים בבתי הספר, גני הילדים ומעונות היום וכי אסורה התקהלות מעל 

 אנשים הוחלט כי:

ם. אנו מבקשים להימנע במידת הצורך מהגעה לא תתקיים קבלת קהל. ניתן לקבל שירות טלפוני ובמיילי    •

 למשרדי המועצה.

 בתי הספר נערכים ללמידה מרחוק. המורים הונחו ותוזכרו לשמור על קשר עם התלמידים.   •

 מערך החוגים מושבת עד ההודעה החדשה.    •

 המרכז הטיפולי מושבת עד להודעה חדשה.    •

פר , גני הילדים, צהרונים ומעונות היום סגורים עד להודעה חדשה. אנו מזכירים לתושבים כי סגירת בתי הס    •

 כל מסגרות ציבוריות ופרטיות הינם הנחיה של משרד הבריאות ואין לפתוח מסגרות פרטיות בתקופה זו.

 ם כרגיל.פינוי האשפה יימשך כסדרו. כמו כן, תברואני רמת הנגב ממשיכים בעבודת    •

 לא קיים מחסור במזון במרכולי רמת הנגב )בסופרים בכלל(.    •

המועצה מקיימת באופן שוטף הערכות מצב בהתאם להנחיות המתעדכנות באופן תדיר ממשרדי הממשלה 

 ונמצאת בקשר עם צוותי הצח"י ומזכירי היישובים. 

 זונתי של מדינת ישראל.אנו גאים בחקלאי רמת הנגב ששותפים בשמירת הביטחון הת

 צוותי המועצה המקצועיים מתכנסים על מנת לבחון מענים לצרכי החינוך והעסקים המקומיים.

המצב מורכב ומאתגר וטבעי כי יצופו חששות מפני חוסר הודאות. במצוקה אישית ניתן לפנות לעו"ס היישוב או 

 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 111למוקד 

ד היום שהצלחנו לעבור את משבר הקורונה בהצלחה ברחבי המועצה וביישוביה בזכות התנהגות אני מעריך ע

ואחריות אישית וציבורית. המשך התנהגות ואחריות של כולנו עשויה לאפשר לנו לצלוח את המשבר אף בהמשך. 

 אני קורא לכל אחד מכם לגלות אחריות אישית וציבורית ולפעול בהתאם להנחיות.

 *.0422או למוקד  121בנושא רפואי יש לפנות ל לכל שאלה

 )מטלפון נייד(. 222-1224266)מטלפון קווי(4  121במספר  - 0442מוקד המועצה עומד לרשותכם 

mailto:mirit@rng.org.il


 ראש המועצה

 mirit@rng.org.il |  80-1553651|  פקס:   80-1514656: טל

 נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת   |    www.rng.org.il|    80-1514688|  פקס.   80-1514666|  טל.   05565ד.נ. חלוצה 

 

 נמשיך ונעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות ולהנחיות.

 ,רק בריאות

  

 ערן דורון        

 אש המועצהר         
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