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סיכום דיון מס'  - 1היערכות להתפרצות מחלת קורונוה
משתתפים :ראש המועצה ,מנכ"ל ,גזברית ,קב"ט ,וועדת מל"ח מצומצמת – לפי זימון קב"ט
מקום :חדר ישיבות המועצה

 .1ביישוב ישנם על פי הערכה עשרות מקרים של תושבים הנמצאים בבידוד .לרשות אין נתונים רשמיים.
 .2אנו קוראים לתושבים להשמע להנחיות משרד הבריאות ולהקפיד לקיים אותן כלשונן .נכון למועד קיום
הישיבה הנחיות המשרד להתגוננות מפורטות באתר משרד הבריאות ,בלינק הבא
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/04032020_7.aspx
 .3החלטות:
 .aארועי פורים – האירועים המתוכננים עומדים ,לפי שעה בהנחיות משרד הבריאות ולפיכך כל
האירועים המתוכננים יתקיימו כרגיל.
 .iארועי חוץ  -שלג ,עדליאדה ופורימון – צפי משתתפים נמוך מ 1,000 -איש.
 .iiמסיבת פורים למבוגרים ,מסיבת חצ וקשר ,קריאת המגילה וכד' – צפי משתתפים
עד  300איש בכל אחד מהאירועים.
 .bמוסדות חינוך – הפעילות מתקיימת בכפוף להנחיות משרד החינוך .בשלב זה אין שום שינוי
בהיערכות הלמידה במוסדות חינוך והלימודים יתקיימו כרגיל.
 .iמחלקת החינוך תפיץ המלצות לבתי הספר לתגבור האמצעים לשמירה על הגיינה
אישית וכן קריאה לתלמידים לבוא עם ג'ל ניקוי ידיים אישי ולעשות שימוש במהלך
היום.
 .cפעילות הקאנטרי –
 .iבריכה – לפי דיווח נציג מד"א אין הדבקה בשהייה במים ולכן אין מגבלות לשימוש
בבריכה
 .iiחדר כושר – יתווספו אמצעים לשמירה על הגיינה אישית וניקוי המכשירים .אנו
קוראים למשתמשי חדר הכושר להקפיד על חיטוי ידיות המכשירים בתחילת ובסיום
השימוש וכן להקפיד על שימוש בג'ל לניקוי ידיים.

 .dסיוע למשפחות הנמצאות בבידוד
 .iמחלקת החינוך ,באמצעות השפ"ח ,תפיץ קריאה למשפחות הנמצאות בבידוד לדווח
לרשות על כניסתם לבידוד ,לצורך בקרה ,היערכות וסיוע.
 .iiהשפ"ח בשתוף עם מחלקת הרווחה יערכו להציע סיוע למשפחות שבבידוד
בנושאים מגוונים באמצעות מתנדבים בקהילה.
 .eאיסור יציאת עובדי רשות לחו"ל
 .iבהתאם להנחיות שפורסמו הורה ראש המועצה החל מהיום על איסור מוחלט על
יציאת עובדי הרשות המקומית לנסיעות בלתי הכרחיות לחו"ל.
 .iiכח אדם יפיצו ההנחייה לידיעת העובדים
.f

היערכות להתפרצות המחלה ביישוב
 .iראש המועצה הנחה את מנכ"ל המועצה לגבש דרכי פעולה אפשריות להתפרצות
המחלה ולמקרה של השבתת מערכת החינוך ושירותים חיוניים ביישוב.
 .iiמנכ"ל המועצה יגבש עם הגזברית תקציב מיוחד להערכות המועצה להתפרצות
הקורונה
 .iiiקב"ט המועצה ירכז בתוך  24שעות ציוד חירום נדרש.
 .ivמחלקת החינוך – היערכות ללמידה מרחוק ,על בסיס התרגולת הקיימת ותרגיל
מוכנות שהתקיים ביום ג' האחרון.

כל ההחלטות נכונות למועד קיום הדיון והן עשויות להשתנות בהתאם לשינויים בדפוס התקדמות המחלה
ובכפוף להנחיות משרד הבריאות כפי שיפורסמו לציבור.
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