
 2020 מרץ 17-הקורונה נגיף בנושא ליישובים הנחיותעדכון מצב ו  

 

 :ההנחיות מחייבות הגברת זהירות לב, תושבים יקרים שימו

: יש למעט ביציאות מהבית ככל הניתן, ולהימנע מאירוח של חברים ובני ע"פ ההנחיות החדשות של משרד הבריאות .1

 משפחה שאינם מתגוררים בבית.

אין לקיים חוגים! כלל זה חל גם על כל מסגרות החוגים. ניתן לצאת לפעילות ספורט לא  -וחינוך בלתי פורמליילדים,  .2

 אנשים תוך הקפדה על מרחק שני מטר. 5מאורגנת בקבוצה של עד 

אמש התקבלה החלטה של משרד החינוך על פיה אין אפשרות להפעיל מתנדבים עד גיל צבא, בפעילות חוץ. עד להודעה  .3

 שה מומלץ לספק לנוער משימות וירטואליות בלבד.חד

 סגורות -נחזור ונדגיש כי כל מסגרות המשפחתונים 

בטלפון: פרידמן אנא פנו לשניר  -: אנו בונים רשימת מתנדבים פוטנציאלית לשעת חרום. לכל המעונייניםהתנדבות בגלבוע .4

050-5664773. 

יש להקפיד ולהימנע ככל הניתן לצאת מהבית, מאירוח אנשים בבית,  על פי ההנחיות לאוכלוסיות בסיכון, -ותיקים, קהילה .5

למעט שירותים חיוניים. לצורך כך יש להיעזר בחברים ובני משפחה. גם עובדי המועצה ייקחו חלק בכך, ויסיעו בתמיכה 

 בוותיקי הגלבוע.

סמוך למוסדות ציבור ומתקנים, למניעת אנו מגבירים את הסיורים ואת נוכחות אנשי ביטחון בישובים וב -ביטחון בשעת חירום .6

 .050-4077848וונדליזם. מבקשים לדווח ישירות לקב"ט המועצה על כל התקהלות או התנהלות חשודה. גיא זמין במס': 

 אתמול. 98, לעומת 114ף אתכם במעקב אחר נתוני הבידוד של תושבי הגלבוע, העומדים היום על תנש .7

-8:00ון פתחה קו לבירורים ושאלות לגבי נגיף הקורונה, הפעיל כל יום בין השעות שימו לב כי לשכת הבריאות מחוז צפ .8

 .5400. במקביל ממשיך לעבוד רצוף "קול הבריאות" במספר: *04-6462634, בטלפון 16:00

 

תושבים יקרים, אנא הקפידו על ההנחיות המתפרסמות והנוגעות לצמצם מפגשים ולמניעת התקהלות. זאת לא 

צו השעה )תרתי משמע(. אנחנו במאמץ לאומי לעצור את התפשטות הנגיף. התקהלות בגינות משחק המלצה אלא 

 וסביב מתקנים מסוכנת לכולנו, ושמירת הכללים היא ערובה לבריאותנו!

נמשיך לסייע בהתמודדות היומיומית ככל שניתן. ממליצים להיכנס לאתר ובו כל העדכונים הרלוונטיים, לרבות 

 www.hagilboa.org.ilפעילויות חברתיות שיצרנו לעת הזו: 

 

 עובד נור, ראש המועצה.

 

 

 

http://www.hagilboa.org.il/

