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 20מספר  –עדכון לתושבים 

 

 .ערב טוב ,יקרים תושבים

מנסים למצוא את הדרך הנכונה במתח שבין ותוך "שגרת הקורונה" מתפקדים בכולנו מזה מספר שבועות 

 התנהלות אחראית וזהירה. ובין הצורך לשמור על  הרצון לחזור לתפקוד מלא 

כצפוי, כאשר נפתח הסגר והריחוק החברתי מצטמצם, אנו חשופים יותר להדבקות ונדרשת מאתנו התאמה 

 התנהגותית למצב החדש.

קורונה. אחד האחים נמצאו שני אחים הלומדים במערכת החינוך בעמק הירדן כנשאי  ,2020ביוני  22היום, 
 ז'. התלמידים אינם תושבי המועצה. בשכבת והשני בבית החינוך בדגניה  9-לומד בתיכון בית ירח בכתה י"ב

משרד הספר ובעקבות הערכת מצב שהתקיימה עם  בתי לאחר בדיקה ובירור שקיימה המועצה בשיתוף
 ומשרד החינוך הוחלט כי: הבריאות

 מלמדים בה בבית החינוך בדגניה נכנסו לבידוד ביתי.תלמידי שכבת ז' כולה והמורים ה .1
 . ירח נכנסו לבידודת י״ב ומורים בבי תלמידים בכיתות  51 .2
ע"פ הנחיות משרד הבריאות מחרתיים  -חוג האתלטיקה האזורי בו משתתף אחד האחים  .3

  .ללא הגבלות מיוחדות מתחדשים האימונים
 המועצה. תתחדש הפעילות בחוגי הספורט שמפעילה)ג'( חר מ .4
 .שנכנסו לבידוד ויודעים מכךפעילות המרכז למוזיקה ממשיכה כרגיל מלבד הנגנים  .5
מסכה. לא תתאפשר  מי שעולה להסעה, בכל גיל ולכל מרחק, לעטות כל חלה חובה על – הסעות .6

 עליה לאוטובוס ללא מסכה.
בית מבודד" יש מילוי הצהרת הבריאות בבוקר, בקטגוריית "האם יש בעת ב – הורים לילדי הגנים .7

 בידוד מניעתי.מי שמצוי בבית נה ולא על להתייחס אך ורק למבודד המאומת כנשא קורו
ם בבידוד יקות לתלמידים ולאנשי הצוות השוהיהן האחראיות על ביצוע בד קופות החולים  – בדיקות .8

שירותי ויש לפנות ישירות אליהן לצורך זה. תינתן אפשרות לבצע בדיקות במרפאה האזורית של 
 .כללית ליד אפיקיםת בריאו

 
  המועצה, אגף החינוך ובתי הספר ימשיכו לעדכן באופן רצוף בימים הבאים בדבר כל התפתחות. 

 המופיעות באתר במועצה. שמירה על היגיינהלאופן הלהנחיות הבידוד ומומלץ להתעדכן ולשים לב 

  

בראשן עטית מסכה ושמירה על היגיינת ידיים, כל  ההנחיות,ולהמשיך להקפיד על  לנהוג באחריות על כולנו
 ונעימה במרחב הציבורי. רגועהזאת כדי לשמור על עצמנו ולאפשר התנהלות חיים 

   
 

 כאן עבורכם לכל שאלה וצורך בסיוע.אנחנו 

 

  בברכת בריאות איתנה
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