עדכון מצב והנחיות ליישובים בנושא
נגיף הקורונה 23 :מרץ 2020
תושבים יקרים ,השבועות הקרובים ,ככול הנראה ,יהיו גורליים לכולנו.
עלינו לאמץ שגרת חיים אחרת כדי לעצור את הנגיף .רק כך נוכל לייצר את החוסן הקהילתי שלנו!
 .1חיטוי :ממליצים לישובים לנקוט בפעולות חיטוי במבני ציבור וברכבים מסחריים .ישובים המעוניינים לקדם זאת מוזמנים
להיות בקשר עם טל שמיר.0529283648 :
 .2פעילויות הילדים והנוער נמשכות בצורה מקוונת .אנחנו מקבלים דוגמאות לפעילויות ודואגים להעביר בין כל רכזי
ורכזות הנוער הפועלים בישובים .על אף המגבלות הרבות ,אנו מייצרים תכנית פעילות להמשך הימים הבאים ,ונערכים
להפעיל ערוץ שידורים ייעודי לילדים.
 .3הורים :התקופה הנוכחית מאתגרת לכולם ,אבל ברור שהיא קשה במיוחד להורים שנאלצים לתווך את המציאות הזו
לילדים ,וברוב המקרים גם להמשיך לעבוד .לצורך כך גייסנו את יערית גינזבורג רכזת "נתיבים להורות" ,אשר בסדרת
סרטונים קצרים ,משתפת בתובנות חשובות לעת הזו .מוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק ואתר המועצה שם יעלה המידע.
 .4מהמעקב אחר נתוני הבידוד של תושבי הגלבוע ,עולה כי אנו עומדים היום על  214מבודדים ,לעומת  205אתמול.
 .5סגירת שערים :מתוך רצון להפחית אינטראקציות אישיות נבקש לסגור שערים בכלל הישובים ,24/7 ,כך שמי שיוכל
להיכנס לישוב הם אך ורק תושבי הקהילה.


קבלנים אשר מוזמנים אל בעלי עניין בישוב ,בעלי התפקידים הרלוונטיים יפתחו להם את השער.



בישובים שאין בהם שערים ,מתבקשים ליצור קשר ישיר עם גיא איצקוביץ' ,קב"ט המועצה (,)050-4077848
למציאת המענה המיטבי לאתגר.

 .6מוקד תמיכה מועצתי :מזכירים כי הפעלנו מוקד סיוע רגשי שפועל  .24/7בשעות היום יש לפנות למספר .04-6533239
החל מהשעה  20:00ועד למחרת בבוקר יש להתקשר למספר .04-6071122 :אנשי המקצוע אשר יענו למתקשרים הינם
פסיכולוגים ועו"ס.
 .7יחד נרתמים :בעזרת "מרכז עוצמה" ,אנו מקימים מוקד תעסוקה חדש בגלבוע .בעל עסק במועצה הזקוק לידיים
עובדות ,ומאידך ,תושבי הגלבוע הזקוקים לעבודה -מוזמנים ליצור קשר עם מרכז עוצמה לצורך תיאום תעסוקתי פוטנציאלי.
לפניות ניתן ליצור קשר בשעות  08:00עד  ,16:30עם שרון כהן 050-7686821:או ישירות למרכז בטל'.04-6039672 :
ממליצים להיכנס לאתר המועצה ובו כל העדכונים הרלוונטיים ,לרבות פעילויות חברתיות שיצרנו לעת הזו:
www.hagilboa.org.il
עובד נור ,ראש המועצה.

