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 חברים שלום 

להנחיות החדשות של בהתאם  בנעןההתנהלות  לבחון את המשךצוות צח"י המורחב  במוצ"ש התכנס

 וחזקה לאורך זמן.  לכמה שינויים, כדי להמשיך ולשמור על קהילה בריאה דרשיםנאנו . משרד הבריאות

 : 6/4להתנהל לפיהם החל ממחר, יום שני ינויים שנצטרך כולנו הנה הש 

  חדר אוכל

: עדי  מערך משלוחים מורחבו אוכל הביתה לקיחתעצמאית להגעה  – בשתי מתכונות ימשיך לפעול 

(. אנו מבקשים 052-2232975) כלל הציבור – , ענבר לוי (054-4323318) גיל שלישי –שיפריס 

   ומעודדים אתכם להשתמש בשירותי המשלוחים ולהימנע עד כמה שניתן מהגעה למקומות ציבוריים.

סיכה במרחב הציבורי,  לפיהן חלה חובה לחבוש מבהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות, 

  כה.ימסמחויב בחבישת כל מי שנכנס לחדר האכילה  החל מיום שני

   .לא יורשה להיכנס לחדר האוכל –ללא מסיכה  מי שיגיעהמשמעות היא ש 

צוות  ה נשיא – אם תגיעו ללא מסכה )עד שתתארגנו( לסייע שישמחצוות המשלוחים  מדעו לשירותכם

   .יוציאו אליכםעבורכם את המזון ו  יארזו את הזמנתכם בחוץ, ויקבל

   כלבו

   : יליםימשיך גם הוא לפעול בשני מישורים מקב

 .לאורך כל שעות הפתיחה הנכנסיםוויסות תוך הקפדה על הגעה עצמאית לקנייה  . 1

באחריות   –( מנייןמערך משלוחים לבתי החברים )בעיקר לגיל השלישי ואם ניתן גם למשפחות מן ה .2

 . 050-2090944 . פלאפון להזמנות:איתמר אהרונסון וכיתת גפן 

לא יורשה  – חבר/ה ללא מסיכה כה.ימסמחויב בחבישת כל מי שנכנס החל מיום שני, , בכלבוגם 

  .להיכנס

 

 שערים

שומרים  ל ידיויאויש עהשער הראשי ייסגר . את תנועת הנכנסים לקיבוץאנו מהדקים  מחרהחל מ

שעות ביממה. משמעות הסגירה היא שלא תתאפשר כניסה של אנשים שאינם  24במשך 

 : הבאיםמתגוררים בנען לקיבוץ, למעט במקרים 

 (  וכד' מזוןהענף  קבלנים, "עובדים חיוניים" )מפעל, הדרים,  .1

   בבית החבר. סובל דיחוישאינו  ם לתיקון דחוףהמגיעיקריטיים  ותני שירותנטכנאים ו  .2

 .ל מוסדות הקיבוץש והכרחיים פקים קבועים ס  .3

 בלבד.מראש ביידוע השומר בן/בת זוג קבוע/ה של חבר נען, .  4
 

 באיסוף מהשער בלבד.תהיה  – ועד כל מוצר אחר החל מאוכל  - קבלת משלוחים

את כניסת השומר  יאפשר  ,)קושי פיזי, גיל מבוגר( להגיע לאיסוף מהשערבמידה ואין באפשרות החבר 

  לבית. למסירה עדהשליח 

טיולים,  ספורט, מאפייה, משק חי, אולםלבו,  : לכלהבאים בשערינו בימים של שגרהכל השאר 

  . כניסתם כעת לא תתאפשר –ביקורים חברתיים/משפחתיים 

ננשום בימים אלו הערבות ההדדית באה לידי ביטוי בהתנהגות האישית של כל אחד מאיתנו. 

 , כמו גדולים.ונצלח גם את האתגר הזה, עמוק, נהיה ממושמעים ואחראים

 חמים,  חברי צח"יחיזוקים שצץ.  קושימוזמנים לפנות בכל                                                       


