
 
 

 

 הנחיות ליישובים בנושא נגיף הקורונה

 :להלן הנחיות ועדכונים שוטפים, (15.3) בתום ישיבת היערכות

שימו לב כי כל  .בתי ספר וחינוך מיוחד ,גנים ,מעונות : פעוטונים,לימודים בכל מוסדות החינוך ובכללם לא יתקיימו: חינוך .1

קשר עם מוסדות החינוך נסגרים והישובים לא רשאים לקיים בהם כל פעילות. יחד אם זאת הורים מתבקשים להיות ב

נו נתיי הנחיות לגבי למידה מרחוקלצורך לקיחת חומרי לימוד לתלמידים.  הגעהמחר )א'(, ויוכלו לתאם  ס"ההנהלת בתי

 .לכל בתי הספר

 בגרותהמתכונת ובחינות הבחינות כל בוטלות מ.  

 מבוטלת.-ליהםאימו השנה קייטנות פסח והרשמה ילא יתק  

 איש בלבד  10נבקש להקפיד על צו ההתקהלות העומד על  -לים באופן פרטיהפוע םלגבי צהרונים ופעוטוני

 . משפחתונים בכפרים יפעלו כרגיל.מטר אחד מהשני 2 ובמרחק של לפחות

חינוך חברתי בישובים כן אין להפעיל . כמו םבוטלימ-חינוך בלתי פורמלי: כל החוגים במסגרת המרכזים הקהילתיים .2

 חברתיות שניתן לקיים מבידוד.ו חוברת של פעילויות יישוביתהעוסקים בתחום קיבלו  ילדים. 10בקבוצות העולות על 

 סגורים.בילוי מקומות הכל ע"פ הנחיות ועד להודעה אחרת, : ופנאי בותתר .3

 .נסגרים -ני קשישים בישוביםו. כמו כן מועדנסגריםמרכזי היום בדורות בגלבוע  :וותיקים .4

אנו להנחיות משרד החינוך.  ףבכפויעבדו  סעובדי בתיה". עובדים כסדרםפעילות המועצה: נדגיש כי כל עובדי המועצה  .5

שירותים ועדה מקומית, גביה, גזברות, , טיפול במפגעים, הפעלת המוקד קיון,ישרותי תברואה ונהמשך נקפיד על במועצה 

לא יפעל מערך  , דוברות והסברה., פיקוחופסיכולוגים, שירותי ביטחון, תפעול מערכות החירום "סחברתיים באמצעות עו

 (.הסעות המועצה )צהובים

  לא תתקיים. ניתן לקבל שירותי מאגפי המועצה בטלפון ו/או במייל בלבד. -במשרדי המועצהקהל  תקבל  .6

בכל התפתחות הנוגעות לנגיף הקורונה, יומי -באופן יוםצוותי הצח"י בישובים מד"א ואת לעדכן את  מחויביםהתושבים   .7

 .050-5673981ענבר רייך, רכזת הצח"י שלנו זמינה עבורכם בטלפון:  ובדגש על כניסה לבידוד.

 

. אנא הימנעו היגיינה אישית וסביבתיתשל כל תושב ותושב, להקפיד על אחריות ההנחיות הללו מגיעות בנוסף ל

 מצפיפות והתקהלויות.ככל הניתן 

  www.hagilboa.org.il:, שם גם תוכלו לקיים פעולות רבות מול אגפי המועצהמוזמנים לעקבו אחרינו באתר המועצה

 . עדכן בכל האמצעים העומדים לרשותנונמשיך ל

 .בריאות לכולם
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