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סיכום דיון צוות קורונה מס'  12מיום  06בספטמבר 2020

משתתפים :ראש המועצה ,מנכ"ל ,גזברית וכ"א ,קב"ט המועצה ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,
מנהלת מח' חינוך ,מנהל מח' שפ"ה ,מנהל הספורט במתנ"ס
מיקום :חדר ישיבות המועצה

ר .מועצה – סטטוס חולים  -נכון להבוקר  28חולים פעילים .שני חולים בכיתות ט' ,שתי קפסולות שנכנסו
לבידוד והשכבה לומדת מחוק .עומדים על  30.7חולים ל .10,000-קצב ההדבקה השבועי  3.5לעומת 1.46
ממוצע ארצי .הנתון הכי חשוב -בדירוג הרמזור אנחנו  5.9כש 6-הוא כתום.
כל הפעילויות נסגרו כפי שתוכנן ובנוסף גם חדר כושר והבריכה שהיתה סגורה בשבת.
יש לשים לב להכרזת הקבינט היום על ערים אדומות .כל היישובים סביבנו עומדים להיות מוכרזים כאדומים:
טירה ,טייבה ,קלאנסווה ,כפר קרע ,כפר קאסם .ההכרזה מחייבת תשומת לב לכך שהאנשים מהערים האלה
עובדים אצלנו וחלקם באים לעבוד במועצה -מאבטחים ,סופר ,מורים ,סייעות ,תלמיד' ,עובדי נקיון של מוסדות
החינוך .המצב מציב אתגר בגלל התלות שלנו בתושבי היישובים האלה.
צריכים להתארגן לשני תרחישים:
 .1עובדים חיוניים ,עובדי מועצה ,יוכלו להגיע לעבודה.
 .2אם לא יוכלו ,מה המשמעות עבורנו ,בפינוי אשפה ,למשל.
קבט – מנסיוננו לא תהיה בעיה לעובדים חיוניים להגיע לעבודה גם עובדי חינוך וגם עובדי בטחון .במשטרה
מחכים להנחיות של אחה"צ .עובדי אבטחה במערכת החינוך כולם מערים שאינן אדומות.
רווחה  -מועדון הגמלאים פעל בימים האחרונים כפי שנקבע .מודאגים האם המועדון יסגר.
לגבי החולים ,התקשרנו כבר למרביתם .חולים קלים לא מעוניינים בסיוע.
שפ"ה  -עובדי מועצה  -פאקר ואנואר ,נוכל לגבות אותם אם לא יגיעו לעבודה.
עובדי הניקיון – תושבי נתניה לא צפוייה בעיה.
עובדי גינון -אין דחיפות

עובדי נקיון מוסדות חינוך  -הכנתי מסמך שהם עובדים עבור המועצה ונצייד אותם אם נדרש.
פינוי אשפה וגזם – תושבי קלנסוואה .כנראה שלא תהיה בעיה.
תכנית פינוי גזם ואשפה בחגים תתפרסם בימים הקרובים לאחר שתאושר על ידי המנכל וראש המועצה
יובל  -באחריות מחלקת הביטחון  -יש להכין נוסח של אישור עובד חיוני לכלל עובדי המועצה מערים אדומות –
חינוך  -שני תלמידים בחטיבה ואחד בדק"ל (מצור יצחק)  -חולים.
יועצת ומחנכת בחטיבה – שתיהן בבידוד
בי"ס אביב ברעננה נסגר.
הנחיתי שלא יכנסו לאכול בחדר מורים ויאכלו בכיתות.
יש טופס בחדר מורים שכל מי שנכנס ממלא את שעת הכניסה.
בעמי אסף התחלואה רבה ,בעיקר תלמידים שלנו.
המדיניות של משרד החינוך לא לסגור באופן גורף ,אלא באופן מצומצם.
טירה וטייבה 8 -סייעות בבתיה"ס ו 6-בגנים 3 ,מורות בקשת ותלמיד אחד בנוף צורים.
אורלי -הסייעות בגנים כולל המחליפות ,בעצם  .15אם מקבלים מכה בגנים ,בעצם אין מ"מ.
יובל -האם אפשר לאחד גנים אם הסייעות לא באות?
נורית -צריך אישור של משרד החינוך ללמעלה מ 35-ילדים בגן.
יובל -יש להיערך למצב של תחלואה/בידוד בקרב צוותי הגנים – להיערך עם רשימת הורים מתנדבים שיגיעו
על בסיס יומי לסייע.
נורית -אסור
ינון -בחירום מותר
יובל -מבקש שתציגי למשרד החינוך את הבעייתיות בסייעות הגנים והתלות שלנו בערים אדומות .לא רוצה
להגיע למצב שהורים לא יוכלו לצאת לעבודה בגלל זה .יש לקבל ממשרד החינוך אישור חריג להורים
מתנדבים להחליף מורים וסייעות .אם לא יסכימו אני אוציא אישור במסגרת הסמכויות שלי.
יובל -מה קורה עם הצהרונים? יש הרבה סייעות .חסר נתון של מספרן .אם הן לא מגיעות,
יובל -אפשר לבדוק עם המשכיל שהעובדים יעברו בדיקה.
סייעות ,עובדות מועצה ,אי אפשר לחייב להבדק .צריך לעשות בדיקות יום יום וזה לא ריאלי.

המדיניות שלנו -אם יש להם אישור עובד חיוני ,יבואו לעבודה ואנחנו ניקח את הסיכון ,אלא אם אורלי יכולה
לגייס עובדים חילופיים מתוך העובדים הקיימים .אני קובע  -המדיניות שלנו היא להכיל את זה .אם לא נביא
אותם לעבודה ,כאילו נטיל על עצמנו סגר .תזכרו  -גם אנחנו כפסע לפני היותנו יישוב אדום.
אני מבקש להעביר דרך הגננות שיהיו הורים (אחד או שניים) כוננים.
(פונה לנורית) -יש להנחות את עובדי ההוראה שאם יש מישהו חולה במשפחה ,שלא יבואו .להדגיש בפניהם
את החשיבות בשיחה אישית.
אורלי -אחדד את הנושא לכלל העובדים וגם לעובדי מערכת החינוך.

ההנחיות והמגבלות שקבענו ישארו תקפות עד שלישי הקרוב ( 8בספטמבר) בערב.
בשלישי קבוע דיון נוסף אחה"צ ,נראה את מצב התחלואה ונקבל החלטות.

רשמה :עדי שחר

