
 

 

23/12/2021 

 מועצת חוף השרון  -עדכוני קורונה לוועדים והתושבים 

 

  ,שלום לכולם

 .חיינו בשגרתלמרות רצוננו העז לשמור על שיגרה מלאה, נגיף הקורונה ממשיך לפגוע 

 

ברחבי המועצה, מרביתם תלמידות ותלמידים חולים מאומתים  40-ישנם כ 22.12.2021-נכון להיום, רביעי ה

 .י'. בשכבה ט' התקיימו היום לימודים מקוונים מהבית(-בחטיבת הביניים והתיכון )בעיקר בשכבות ט' ו

 .אנו מאחלים להם החלמה מהירה ורפואה שלמה

 

  .הבית החינוך נמצא בקשר רציף עם משרד הבריאות המבצע חקירה אפידמיולוגית של שרשרת ההדבק       

 

  .המועצה תקיים הערכת מצב במוצאי שבת ובמידת הצורך ייצאו עדכונים לציבור ההורים     

 

בתחלואה, נכון לכתיבת שורות אלה, לא התקבלו הנחיות חדשות ממשרד הבריאות ו/או ממשרד  ההעלייעל אף 

 .בהתאם לכללים הקיימים "קורונה בשגרת"החינוך ואנו ממשיכים להתנהל 

 

בתחלואה במרחב המועצה, אנו מוצאים לנכון לשוב ולהדגיש את הצורך בהמשך   ההעלייאור יחד עם זאת, ל

  .םיהקפדה על ההנחיות והכלל

 

אנו ממליצים לכלל הועדים לבצע הערכות מצב יישוביות בהתאם לתחלואה ביישוב ולחדד את הצורך בהקפדה על 

 .ההנחיות

 

 ב"ריים, לרבות במרפאות, בצרכניות בחדרי האוכל וכיוצלהקפיד הקפדה יתרה על עטיית מסכה במקומות ציבו     

 מהתקהלויות במקומות סגורים   עלהימנ     

 מפעילויות לגיל השלישי במרחבים סגורים  עלהימנ     

לבידוד   וייכנסו  PCRבדיקתלוודא ככל הניתן כי תושבים שאינם מחוסנים, ובאו במגע עם חולה מאומת, יבצעו      

כדי למנוע ככל הניתן   PCRגם למחוסנים שבאו במגע עם חולה מאומת לבצע בדיקת בהתאם להנחיות. אנו ממליצים

  .המשך הדבקה

 

   .בהתאם ותוך הקפדה על הכללים וההנחיות דרהיכסמערכת החינוך במועצה ממשיכה לפעול            

יעטו  על אף המורכבות מערך ההיסעים לבתי הספר נמשך כסידרו. אנא הקפידו כי הילדים המגיעים להסעה      

  .מסכות לכל אורך הנסיעה

מערכות החינוך שלחו לאחרונה דגשים להורים וצוותי ההוראה מקפידים על חבישת מסכות בבתי הספר ופועלים       

  .בהתאם להנחיות משרד החינוך

 



 

 

 

 

 :אנו שבים ומדגישים את ההנחיות המרכזיות לכלל הציבור

 א "הבדיקה לקורונה של קופות החולים או מדבתחנות   PCR במידה ואתם חשים ברע, גשו לבצע בדיקת     

נחשפתם לחולה מאומת? בצעו בדיקה. אם אינכם מחוסנים הכנסו לבידוד ועדכנו את הגורמים הרלוונטיים        

 בהנהלת היישוב 

ובשום אופן אל תשלחו אותם אל מערכת החינוך טרם    PCR ילדכם חש ברע או סובל מחום? בצעו בדיקת      

  .קבלת תשובה שלילית

 מסכה במקומות ציבוריים ועטייתהקפידו על הגיינה       

 

   .האחריות לבריאותנו ובריאות יקירינו ושכנינו מוטלת על כולנו

 

 המשיכו לפעול במשנה זהירות ולנהוג על פי הכללים -אנא 

   

 

 

 

  ,בברכה

 מועצה אזורית חוף השרון 

 

 

 

 

 


