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 עדכון מצב והנחיות ליישובים בנושא

 1202אוגוסט  19 נגיף הקורונה:

 

 :שבתוקף המורחבהתו הירוק עדכונים לגבי 

 אין צורך להציג תו ירוק,  -בישובים( חי )משקגני חיות פארקים,  ,נים לאומייםבכניסה לשמורות טבע וג

 הנערכים בשטחם.אירועים מופעים או מלבד 

  אף הם יהיו  ,)מתוך השתיים( שהספיקו לקבל את זריקת החיסון הראשונה, 12-16בגילאי בני נוער

 .פטורים מתשלום על בדיקות מהירות

 בדיקת להציג יהיה ניתן מלון לבתי בכניסה -שלא מחוסנים בארץ נופשים PCR ( בדיקה מהימנה

כניסה/יציאה לבתוקף כי מדובר  -שימו לב וזו תהיה תקפה למשך כל החופשה. ,(שעות 72-פה לקתה

 .פיקוד העורףמתחמי קופ"ח או נערכות בחינם ב pcrבדיקות בלבד. בו משתכנים ן מבית המלו

 אירועים המוניים )שאין בהם מקומות ישיבה מסומנים(ל מסגרת התו הירוקמגבלת התקהלות ב- 

  איש בחלל סגור 1,000עד.  

  איש בחלל פתוח 5,000עד. 

 

בדיקות סרולוגיות מתחילים במבצע המועצה ופיקוד העורף לקראת פתיחת שנת הלימודים 

 .12-3בגילאי  ,מהגלבועמיועדות לכל הילדות והילדים ה

 באמצעות הגדלת מספר התלמידים  ,אובדן ימי לימודולמנוע  ,: לאפשר שגרת לימודים רציפההמטרה

  .פטור מבידודבעלי 

 וללא עלות )בחינם(. ,הבדיקה פשוטה וקצרה 

 תעודת יקבלו  ,גבוהה רמת נוגדנים, או בעלי החלימו מנגיף הקורונההתגלה שילדים ש :יתרונות

" לצורך להנפיק את "התו הירוקיכולת כן הפוטרת אותם מבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת, ו מחלים

 .רביםכניסה למקומות 

 על הילד להתייצב עם הורה. 

 מרכז הצעירים)בהרך -מרכז הגילהחל מיום ראשון הקרוב יפתח מתחם בדיקות סרולוגיות ב-

 ,22.8 ,בלבד א')ביום  11:00-19.00בשעות  'ה-'בימים א ועיים הקרוביםאשר יפעל בשבתכל'ס(, 

 .(13:00יפתח בשעה 

 ונציגי פיקוד העורף במקום.הישמע להוראות הסדרנים לו ,כות פהילהגיע עם מסנא א 
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 בצהריים 2021.819.-ל הטבלה עדכנית .טבלת פילוח מאומתים לפי ישובים

נשאים  ישובים

 מאומתים

נשאים  ישובים

 מאומתים

נשאים  ישובים

 מאומתים

 1 ניר יפה 1 טייבה 4 אביטל

 2 נאעורה 2 טמרה 1 אומן

 1 נורית 1 זרעאלי 13 אדירים

 0 סנדלה 0 יעל 6 בית אלפא

 4 חרוד א.-עין 0 מ.קליטה בבית אלפא 9 בית השיטה

 9 חרוד מ.-עין 4 כפר יחזקאל 2 ברק

 3 פרזון 2 מולדת 0 גבע

 4 און-רם 10 מוקייבלה 5 גדיש

 0 רמת צבי 1 מיטב 4 גדעונה

 1 תל יוסף 7 מלאה 24 גן נר

   5 חבר 2 דבורה

   9 מגן שאול 3 חפציבה

 140  בגלבוע סה"כ

 


