
 

 

 2020 מרץב 17

 עדכון מיוחד בנושא קורונה
 שלום לכולם,

פגש עם אף ילא לה. שאר בביתיכדי שהמשבר יעבור צריך לה .שארו בביתיהאני פונה אליכם פעם נוספת, בבקשה 
שיש אלפי הן ההערכות של משרד הבריאות  למפגשים,א הזמן זה ל ,"בחופש הגדול"אנחנו לא . אחד שלא חייבים

 מור שלא נדבק.חולים בארץ, בואו נש
 משרד הבריאות.שפרסם המגבלות וההנחיות  שלים אנחנו ממשיכים להתעדכן בשינו

החל בהיקף מצומצם וחיוני בלבד. לאור זאת  הציבוריהפרטי וההנחיות המעודכנות נוגעות להפעלת העובדים במגזר 
ינוך, וקהילה רווחה(, חחברתיים )צם ונותנים מענה של שירותים בהיקף מצומ מהיום עובדי המועצה עובדים

 התואמים את ההנחיות שניתנו לציבור. 
קהילה מובילים למען יצירת שגרה מותאמת, חשוב לחזור ולחדד מרכז החינוך והלצד הפעילות שצוותי המועצה, 

אלו עיקרי . דכנות כל הזמןשאנחנו נמצאים במציאות מורכבת שמחייבת תשומת לב למגבלות ולהנחיות שמתע
 :)ראו את הפרוט המלא בקובץ מצורף( גבלות המעודכנותההנחיות והה

 אין לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת.  .1
אין לצאת מהבית לפארקים, לגינות משחקים, לחוף הים, לבריכה, לספריות, למוזאונים, לשמורות טבע וגנים או  .2

 למרחבים ציבוריים אחרים.
 י כושר. של משתתפים, ובכלל זה חוגי ספורט וחדריים חוגים כלל, גם לא במספר מינימאלי אין לק .3
 אנשים תוך הקפדה על מרחק שני מטר. 5ניתן לצאת לפעילות ספורט לא מאורגנת בקבוצה של עד  .4
יש לשמור על הקשרים החברתיים באמצעי תקשורת מרחוק ולהימנע מאירוח של חברים ובני משפחה שאינם  .5

 .וררים בביתמתג
 

 את המענה האפשרי בתנאים שנוצרו.ולשפר לפתח ממשיכים  ללו אנחנובתוך המגבלות ה
 ולהפעיל למידה מרחוק.לשמור על קשר עם התלמידים  ממשיכים מערכת החינוךב

 .העבירו לילדים מסרים מצולמים שהתקבלו בשמחה והןניתנה המלצה לגננות לשלוח לילדים סרטון קצר  :בגנים
 בית הספר ימשיךבאופן מתוקשב.  אובשיחת טלפון עם התלמידים  ות יצרו קשרמחנכות הכית :הספר היסודיבבית 

 ואופן התקשורת עם התלמידים. לוח הזמניםאת הלמידה מרחוק, תוך שיפור של התכנים, 
עם  ונמצאים בקשרבמורי המקצוע  ומכיםהמחנכים ת .שיעורים מתוקשביםמתקיימים  דרכא-בתיכון שיטים גם

תלך שוהשתתפו באופן פעיל. זו התנסות מעניינת הלמידה מרחוק התלמידים. רוב התלמידים התחברו למערכת 
 . ותשתפר

כדי לייצר מענה טוב בתנאים המורכבים שנקלענו  צוותים החינוכיים שעובדים בימים אלה סביב השעוןל תודה
 .אליהם

 
במסגרות החוגים והתרבות, מרכז הקהילה ממקד מאמצים היות שאין אפשרות לקיים פעילות  :מרכז קהילה ערבה

בפלטפורמות מקוונות הנגשת תכנים אלטרנטיביים לליצירת אלטרנטיבות מותאמות לפעילות הנוער באופן מקוון ו
  שונות.

 
אנו מרחיבים את שירותי , מנת לתת מענה רחב ככל שניתן על. אי הוודאות יכולה להקשות על כולנו. אתם לא לבד

 ךצוות הפרמדיקים תודר מענה לפניות על רקע מצוקה נפשית.גם  יתןיכך ש נה הרפואי של מוקד הרפואההמע
 052-5450777בטלפון:  24/7המוקד הטלפוני פועל  להענקת המענה הטיפולי והבריאותי בהתאם לצורך.

 
  6שלוחה  1201בטלפון: או   /https://www.eran.org.ilבאתר:  עזרה ראשונה נפשית –לער"ן  ניתן גם לפנות

 
למעט בטיפול רפואי  -קשר טלפוני עם מד"א/מרפאה שימו לב: במידה ומישהו מפתח תסמינים, יש ליצור אך ורק 

עד להודעה ההנחיה שלנו לתושבי הערבה, , אינם עומדים בעומס הפניות מוקדי מד"אהיות ש דחוף ומציל חיים.
לקב"ט המועצה יש לחייג ללא מענה,  101, ואחרי שחייגתם ל הכרוך בסכנת חיים מקרה רפואי דחוףבדשה, ח

 .בסכנת חייםכאשר מדובר  רקכל זאת כאמור  אמבולנס. שיזניק כדי 052-3665928לטלפון 
 

המידע מתעדכן בהתאם להנחיות משרד  דף הנחיות מתעדכןבקישור:  דף מיוחדלאתר המועצה היכנסו ל
בתקווה לחזרה מהירה  העולים מן המצב המשתנה ות והצרכיםלעקוב אחר ההתפתחוי אנחנו ממשיכים הבריאות.

 לשגרה.
 בריאות לכולנו וימים טובים,

 אייל בלום

https://www.eran.org.il/
https://www.arava.co.il/boards/health/info/6050/

