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הנדון :דגשים והמלצות להיערכות ישובי עמק הירדן להתמודדות עם הנחיות
משרד הבריאות
שלום רב,
הסיטואציות השונות שיוצרות הנחיות משרד הבריאות מפגישות אותנו עם
שאלות והתלבטויות קהילתיות .למרות אי הודאות אנו נדרשים לקבל החלטות,
לתת מענה לתושבים ולהיות כתובת עבורם כדי לשמר ולחזק את החוסן
הקהילתי.
המציאות החדשה היא הזדמנות עבור הקהילות שלנו לבטא את הערכים
שבבסיס חיינו המשותפים.
ברור לנו כי הישובים נוהגים באחריות ובהתאם להנחיות .אנו מוצאות לנכון
להעביר מספר המלצות שיסייעו בתהליך קבלת ההחלטות וניהול הישוב בימים
אלו .ניהול מיטבי ישמור על מצב הרוח ויאפשר שיגרה נעימה ,ככל שניתן.
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דאגו לכנס את הצח"י פעמיים בשבוע לפחות ,לפי הצורך ,במטרה לתת
מענה לתושבים ולסנכרן בין כל מערכות הישוב השונות.
הפגת בדידות באוכלוסיה הוותיקה :יש לתת תשומת לב יתרה
לאוכלוסיה הותיקה .זיכרו שהחל מהיום תהיה מכללת ביתנו סגורה
וקשישים רבים עלולים להיסגר בבתיהם בחוסר מעש וללא תקשורת
ראויה.
החליטו על מינוי איש/אשת קשר לתושבים השוהים בבידוד ,לדאגה
לשלומם ולהנגשת השירותים השונים ,בעת הצורך .וודאו שכולם מודעים
להנחיות.
הקצאת דירה למבודדים :למקרה שישנם תושבים שאינם יכולים
להתמודד עם בידוד בביתם .בידקו עם ענף האירוח /הצימרים בישובכם
אפשרות לפתרונות בידוד .
היערכות מתאימה במגזר המזון :הפעילו את חדר האוכל בכפוף להנחיות
(פחות מ 100-סועדים בו זמנית).
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דאגו להיערכות מתאימה של הכל-בו הישובי ,ניהול מלאי נכון לימים אלו
ולצרכי הישוב.
אם יש ילדים ו/או בני נוער בבידוד ביתי ,חשוב לוודא חיבור בינם לבין
מערכת החינוך לתמיכה וחשיבה על ערכות פנאי ו/או רעיונות להעברת
הזמן בבידוד .היעזרו בעצות מאנשי מרכז עידן והחינוך החברתי.
חשוב לעדכן את התושבים בקיומו ובזהותו של צוות המטפל בנושא,
ומתן כתובת לפניות.
יש לדאוג להעביר בשוטף לתושבים את המידע המגיע מהרשות.

עם כל ההנחיות וההצפה התקשורתית ,אנו נמצאים במצב של אי ודאות
רחבה לגבי תחומים רבים הקשורים לחיי היומיום .זו סיטואציה שעלולה
לגרום למצבי מתח ,חרדה ,לחץ ואי שקט בקרב האוכלוסיה .מצבים
אלה משפיעים מאוד על התפקוד ,ועל החוסן האישי ,המשפחתי
והקהילתי.
חשוב לזכור ולהזכיר כי התברכנו בטבע מוריק ופורח ,במרחבים,
בשבילים ובמקומות בילוי מרווחים ומאווררים ממש מעבר לדלת.
מזמינים אתכם למצוא כל אחד את דרכו להמשיך בשיגרה .לבלות
ולשמוח.
בעמק ממשיכות להתקיים פעילויות מסויימות כגון סרטים ,ספריה
אזורית ועוד ,בכפוף להנחיות ואתם מוזמנים להנות גם מהן.
חיזוק משאבי החוסן משפר את יכולת ההתמודדות עם גורמי הלחץ.
לסיכום,
תהנו ממה שמציע הטבע והאזור ,תוך שמירה על אמצעי זהירות וקיום
ההנחיות
ושנהיה בריאים.
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