
 

5.4.20 

 7' מסיומי עדכון  קורונהתון  -רמות 

 

  על   בהמשך להמלצת המועצה וצוות חוסן להחמיר את הנחיות הכניסה ליישוב, קיים הועד המקומי דיון 

הקושי בסגירת השער מול בני ובנות המושב המגיעים או יגיעו לבקר את ההורים והחברים במהלך חג 

ל אין לנו כצאים ביישוב ועל אף ההנחיות של משה"ב אנו מבינים כי בני משפחה רבים כבר נמ הפסח.

 .הקהילהללא שיתוף הפעולה של  ,יכולת למנוע זאת

מי שמגיע לשער, הרי שעלינו לשנות התמודדות עם  לת טיפול והנחיות  פיתחנו אסטרטגיאם עד עכשיו  

קיבוץ של בת ראו מקרה , שאורחים מגיעים ליישוב משום שהזמינו אותםאת התפיסה ולהבין, 

 , ההמשך ידוע לכולכם.ולא ידעה שהיא נשאית של הנגיף  רק באה לביקוראפיקים, ש

  .נו ואותםאותמסכנת  לפסח הילדים והנכדים שלנוהזמנת 

 

 :עיקרי הדברים להלן ליישוב,הכניסה דייקנו בשעות האחרונות את נוהל לצורך העניין, 

 

         ת כניסהאין מניע – גר במושב ✓

 

פועל בניגוד להנחיות מדינת  – ובא למשפחתו ברמות םאינ שמגורי הקבע שלובן מושב  ✓

השומרים לא ימנעו מבני היישוב את  –מ' מהבית  100 מעלמאפשרת תנועה אינה ישראל ש

השומרים מחויבים להעביר אינפורמציה על כל רכב שנכנס למטרות נופש או  – כניסתם

 050-5077191 –דביר  –אירוח לשוטר הקהילתי 

 

 יוכל שיצא לאמי  לצאת ולהיכנס, הביישוב לא יורש שכבר נמצא לתשומת ליבכם, אורח ✓

 חזור!ל

 

, גז,  המועצה אה, קבלנירותים תומכי חקלאות, בינוי ותשתיות, רפויחקלאות וש - ספק חיוני ✓

חיוני יתבקש להגיע לשער שאינו    מוצרתושב שמזמין שליח עם    וכד'. , גננים  , ספקי מזוןדלק

 היישוב לקבלת הסחורה.

 

 יתבקש להציג בשער אישור כניסה חתום ע"י המזמין/המעסיק . ,ספק חיוני קבוע ✓

 

 להיכנס לאיסוף בלבד!תושב הגולן שיגיע לאסוף משלוח מזון מהיישוב, יורשה  ✓

 

 .לעזוב נופשים, מטיילים וכל אחד שאינו עומד בקריטריונים מעלה יתבקש  -ם אורחי ✓

יהיה  , בזמן זהלשהות בו במשך שבועיים ללא יציאה מהחצרב מחוישיגיע לצימר אורח 

  .לכל צרכיובעל הצימר  אחראי

לצורך בדיקה ומילוי אחר לשוטר הקהילתי  יועבר כל רכב אורחים שיגיע לשער,פרטיו של 

, כמו כן יתבקש בעל הצימר להוכיח תשלום עבור שבועיים ומשטרת ישראל  הנחיות משה"ב

 אירוח.

 ולנו השומרים בשער!כ

 מכם בתפקיד השומר על בריאות הקהילה.    תכל אחד ואח 

 בעזרתכם ננצח את הקורנה. 



 

 

 

 

 
השמירה בשער נמשכת בעזרת מתנדבים רבים שעושים עבודתם   – שמירה בשער היישוב ✓

בתחילת המשמרת לצורך העניין, כל שומר שמגיע לשער מתבקש למלא את פרטיו  נאמנה.

 בקישור להלן:

✓  

-https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh

vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true   

 050-4607142סגן רבש"צ  –מרכז את נושא השמירה: רועי שטיינברג      

 לינק לרשימת שמירה:להלן       

✓ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7

o0M5IE/edit?usp=sharing  

 לכל המתנדבים שעוזרים לנו לשמור על הבית, תרומתכם חשובה מאוד. תודה

 

תושבים המתבקשים להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת,   –  עדכונים על מבודדים / חולים ✓

 052-3260481  –או כל סיבה אחרת, מתבקשים לעדכן את יו"ר צוות רפואה אהד פרידמן 

 1   - 5.4.20ברמות נכון ליום  התושבים הנדרשים לבידודמספר       

     הבריאות על מגע עם במידה ומי מכם נחשף לוירוס ונדרש לבידוד, או מקבל הודעה ממשרד      

  052-3260481 יו"ר צוות רפואה אהד פרידמןיש ליצור קשר עם  חולה מאומת     

 

 

 

 יחד ננצח את הקורונה 

 שבת שלום 

 רמות צוות חוסן

https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh-vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh-vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing

