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 8' מסיומי עדכון  קורונהתון -רמות

 

 נושא התנהלות השער והנחיות הכניסה ליישוב אינו יורד מסדר היום. 

 היא מאוד גדולה.   ,כיוון שאנו יישוב עשיר בעסקים, הרי שתנועה של ספקים וקבלנים ברובם חיוניים

סתרו אחד את השני וזאת בשל בשבועיים האחרונים יצאו לא מעט תכתובות והנחיות בנושא חלקם אף  

 , עבור כל העוסקים במלאכה.למידה תוך כדי תנועה שמקשה על דיוק הדברים

  ההנחיה הברורה ביותר שתקפה כבר מעל שבוע ופורסמה לכלל עם ישראל היא:

 מ' מהבית. 100שכל תנועה שהיא אינה חיונית אסורה מעל 

ההנחיות כך, שהם לא יפגעו בענפים החיוניים ביישוב, אך  בשל אופיו של היישוב, ניסינו להתאים את 

 על הדרך גם מצאנו עצמנו מתגמשים במקומות שאנו לא רשאים לעשות כך.

 מגיעים לביקורים סדורים  הגרים באזורנו אנו ערים לכך, כי בני משפחות של תושבי היישוב 

 והנחיות השמירה בשער. על אף מגבלות התנועה

להעמיד את רבש"צ הישוב וסגנו בסיטואציות לא נעימות, בהם יצטרכו להפעיל  הינכם מתבקשים שלא  

 את סמכותם.

 

אם אתם, ילדכם או מי מבני הבית נמצא בקבוצת סיכון רפואית  -מיפוי וקשר עם ילדים בסיכון  ✓

נרצה לדעת על כך על מנת  ,או מנטלית, רקע לבבי, סרטן לשעבר, ניתוחים וכו', היום או בעבר

 שנהיה במוכנות בעתיד ונוכל לסייע לכם להתכונן בהווה.

 ניתן לפנות ל:. אם יש לכם ספק לגבי קבוצת הסיכון אנא פנו אלינו ונחשוב יחד

 052-3260481         ר צחי רפואה " אהד יו

 054-4658481  רווחהיו"ר צוות ין אחוה קר

 

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

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

 :, נשמח למתנדבים נוספיםלינק לרשימת שמירהלהלן       

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

o0M5IE/edit?usp=sharing  

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

 

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   - 6.4.20ברמות נכון ליום  התושבים הנדרשים לבידודמספר       

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

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

 

 כולנו השומרים בשער!

 כל אחד ואחת מכם בתפקיד השומר על בריאות הקהילה. 

 בעזרתכם ננצח את הקורנה.

 צוות חוסן

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing

