
 

 

 רביעי כ"ג תמוז תש"ף יום

 2020ליולי  15

 

 22מספר  –עדכון לתושבים 

 

 חברות וחברים יקרים,
, איתור נשאים של  נה מאומתיםעם דיווחים על גילוי מספר חולי קורו ,מידעי עמוסבסיומם של מספר ימים 

רועים יאת האלנכון להביא בפניכם  מוצאיםאנו התושבים שנמצאים בבידוד מניעתי, הנגיף ועלייה במספר 
ישובי יאת פילוח המבודדים והמאומתים ב, כמו גם המשמעותיים איתם אנו מתמודדים בימים האחרונים

 המועצה.
 

 שכבת י"ב
התקבלה הודעה ממשרד הבריאות, כי אחת מתלמידות שכבה י״ב בבית  13.7.20בערב יום שני ה 

 . 8.7אובחנה כחולה בקורונה. התלמידה לא חשה בטוב ונכנסה לבידוד כבר ביום ד'  ירח 
ביולי  5-בדיקת משרד הבריאות העלתה, כי הנערה השתתפה במסיבת שכבה י״ב שנערכה בתאריך ה

 בבית ירח.הכיתתי ביולי, בערב הסיום  7-ס' בקיבוץ אפיקים וביום ג' הבמועדון 'הדורי
לאור זאת, הורתה הנהלת המחוז במשרד הבריאות לכל משתתפי המסיבות, באפיקים ובבית ירח, להיכנס 

 לבידוד.
אגף החינוך במועצה והנהלת בית ירח דאגו, כי הורי התלמידים יעודכנו בכל פרטי האירוע ובנוגע לחובת 

 תלמידים וצוות חינוכי. 180ילדיהם להיכנס לבידוד. בעקבות אירוע זה נכנסו לבידוד מניעתי כ 
 

 צהובאוטובוס נהג  – מאומת עובד מועצה
לה המועצה הודעה ממשרד הבריאות כי אחד מעובדיה, נהג אוטובוס צהוב, יבהיום בשעות אחר הצהרים, ק

 אומת כחולה קורונה.
'בית  פעילות ישובי צפון הכנרת לבית הספר נופי ארבל שבגינוסר לים מתלמידות ותלמידי 45הנהג הסיע כ 

 הספר של הקיץ'. 
 במבנה המועצה ובא במגע עם מספר עובדים אשר בעקבות כך נכנסו גם הם לבידודביקר כמו כן, הנהג 

 .מניעתי
 

לנהוג באחריות ן, על כולנו לכרבות. על משפחות  והשפעות השלכותי ממדים, ובעל ירב הינם ים אלהאירוע
 . ולעטות מסכה לפעול על פי ההנחיות, יתרה

 
 . הטבלה עדכנית כאמור, למכתב זה מצורפת )בעמוד הבא( טבלת פילוח מבודדים ומאומתים לפי ישובים

 .20:00בשעה )יום ד'( נכון להערב 
 
 

 בריאות לכולם

 

 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה



 

 

 

 

 מספר בידודים פעילים מחלימים מאומתים יישוב 

 6 0 0 אלומות

 5 0 0 אלמגור

 20 0 1 אפיקים

 18 1 0 אשדות איחוד

 9 0 0 אשדות מאוחד

 10 0 1 בית זרע

 7 1 1 גינוסר

 9 0 0 דגניה א'

 26 0 2 דגניה ב'

 0 0 0 האון

 8 0 0 חוקוק

 14 3 3 כנרת מושבה

 17 0 2 כנרת קבוצה

 2 0 0 מסדה

 7 0 0 מעגן

 7 0 0 עין גב

 5 0 0 כפר עבודה -פוריה 

 19 3 2 נווה עובד -פוריה 

 14 1 0 פוריה עילית

 0 0 0 רביד

 16 0 0 שער הגולן

 2 0 1 תל קציר

 221 9 13 סה"כ


