
 
 

                                                                                                                                                                                                                                

 !מטעמי נוחות המסמך כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים  וגברים כאחד

 מטה צח"ייו"ר הוועד המקומי ומאת  –מידע לתושבים  - 4מספר איגרת 

 

 תושבים יקרים,

 משרד הבריאות מפרסם הנחיות חדשות לציבור בניסיון לעצור את התפשטות הקורונה. 

זוהי תקופה מאתגרת קהילתית, חברתית, משפחתית, תעסוקתית וטכנולוגית. אנו נדרשים 

שמירה על הבריאות והצלת  –להתמודד עם מציאות חדשה, שונה ומורכבת. היעד של כולנו 

  . לשם כך נדרשת משמעת קפדנית.כל ההנחיות לא להדביק ולא להידבקחיים. מטרת 

על מנת לצלוח תקופה זו  ,רה הפועלת יחדיו באחריותמסובת ויש לנו קהילה איתנה, מחוי

 . ניהול היישוב בחירום בצורה מיטבית בשלום תוך 

ניהול להנחית מועצה אזורית דרום השרון ו 02.2.7171הנחיות משרד הבריאות מיום לאור 

 ועדת נוערראש ו, קיימו יו"ר הועד המקומי, יו"ר וועד האגודה, ראשי צח"י, משבר הקורונה

 להלן סיכום והחלטות: . הערכת מצבוהמזכיר 

 ביטול גורף של כל החוגים לכל הגילאים בנירית 

 סגירת מגרשי הספורט וגני השעשועים 

 סגירת הספריה 

  עד הודעה חדשה. ניתן לפנות  קבלת קהללא תתקיים  -פעילות המזכירותשינוי אופן

 בלבד. במייל או בטלפוןלקבלת שירות בשעות הפעילות  

  אנשים. היתר ימתינו מחוץ למכולת  5 -למכולת של יותר מלא תהיה כניסה

 טלפוניות.מומלץ להימנע מהגעה למכולת ולעבור להזמנות  מטר.  7במרווחים של 

 המשלוח יגיע אליכם.

 לתושבים:נוספים ודגשים הנחיות , יידע, עדכוניםמ

  : קול לבכל הנוגע להיבטים רפואיים בנושא קורונה ובידוד בית יש לפנות

(, או במוקדי קופ"ח כללית: 72:11 -10:11)בשעות  5411הבריאות :  *

 .  512או לאומית: * 2022, מאוחדת:*2555, מכבי: *7211*

  מעלות, שיעול, קשיי נשימה או 20במידה ומופיעים תסמינים של חום מעל 

של מד"א ולא להגיע למרפאה  010תסמין נשימתי אחר, יש להתקשר למוקד 

 מתוך אתר משרד הבריאות(.או למיון )

 ישמח  לסייע בקניות, 55צוות עזרה הדדית  - לתושבים הנמצאים בבידוד  +

-151ועוד. ניתן לפנות לחגית:  , להביא תרופותלשאול ספרים מהספרייה

 –או לתמר  157-2410808 -, או לטל154-4820000 -, או למירי 2772212

154-0082400. 
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 ת ידיים וקרבה יתרה לאנשים יצהימנעו מלח, הקפדה יתרה על הגיינה ודיהקפ

אנשים ברכב, הימנעו  7 -המטרים(, הימנעו מנסיעה של יותר מ 7)כלל 

 מביקורים ואירוח.

 מציעות בהתנדבות ה קבוצה של מטפלות ביישובפרסמנו  – עזרה רגשית ממוקדת

לרשימה זו מצטרפת גם . בהתנדבות עזרה רגשית ממוקדת לילדים, נוער והורים

 ( 154-5414000נוער ויעוץ להוריהם )טלפון ילדים, מאירה ניב, מטפלת באומנויות ל

  באחריות על טיפולי מגע.  חל איסורמודגש כי לאור הנחיות משרד הבריאות

)ראו משרד הבריאות. המלאות של בכפוף להנחיות אך ורק לפעול  מטפלות והורים

 שימת המטפלות(.עם כל ר 2באתר נירית מקיימת קהילה, איגרת מספר 

 ת ויים בסדרי התחבורה הציבורית בשעוחלו שינ – פעילות התחבורה הציבורית

להתעדכן באתרים  יםבשירותים אלה נדרש המשתמשים הערב ובסופי שבוע. 

 אחר השינויים. התחבורהשל גופי הרשמיים 

 ציוד  רכישה מרוכזת של אפשרות לאור פניות תושבים, בדקנו עם ספק  -ציוד למיגון

ק"ג  0/7, (₪ 02.5 ) שח(, חליפת מיגון חד פעמית 25) N85מיגון: מסיכה דגם 

למזכירות יפנו  תושבים המעוניינים בציוד מיגון .(₪ 77, כפפות ח"פ )(₪ 51)אלכוג'ל 

 .הישוב

 .השתמשו בכל הטכנולוגיות העומדות לרשותכם  זכרו, בידוד פיזי אינו בידוד חברתי

 ב ללב.וימור קשר וחברויות מרחוק אך קרעל מנת לייצר קהילה, ש

 
 ,ת בריאות איתנהבברכ

 
 נעם עצמון           צחי פרימק                   עמית כפיר           סוזי יוגב וחיים כהן  
 מזכיר הישוב            ראשי צח"י       יו"ר ו. הישוב       יו"ר ו. אגודה                

 

 

 

 

 

 

 

 


