קורונה  -דיון מספר  - 2ישיבה מיום 11.3.2020
משתתפים :יובל ארד ,שלומי דורני ,עינבל מיכלוביץ יוגב ,אורלי דהאן ,נתי פרלמן ,נורית בר-
לב ,מאיה ברנר ,שולי מיכאלי ,סמי פנקס ,אודי לב ,רונית דרטלר ,סיגל כארדי ,טלי שם טוב,
דב זילברמן ,ניצן בר.
עדכונים מראש המועצה:
אתמול בערב אושר חולה ראשון בקורונה מהיישוב י' ,אשר נקרא ע"י התקשורת "חולה מס'
 ."71אשתו ת' התראיינה לתקשורת וחשפה את פרטיהם .הוא אושפז במצב קשה בטיפול
נמרץ ,החקירה האפידמיולוגית מתעכבת ,השלימו נתונים מרשות שדות התעופה בה הוא
עובד.
היום מצבו בנוני ,מאושפז בטיפול נמרץ ,אשתו עם תסמינים כבר כמה ימים ,מד"א בדקו
אותה הבוקר ,עדיין אין תוצאות.
בתם בת  15בבידוד מהיום .ראש המועצה מבקש לאמת האם היא הייתה אתמול בפורימון.
אין לה תסמינים .בתם הגדולה נשואה עם ילדים .מורה מחליפה בבי"ס קשת ובי"ס נוף צורים
בשבועיים האחרונים ,אין לה תסמינים .בבידוד בבית עם אימה.
מדובר בהדבקות מתוך הקהילה ,החולה לא שהה בחו"ל ,המשך ההדבקות יכול להיות לא
מבוקר .הסתובב פה בשבועות האחרונים ,הצביע בבחירות ,היה בסניף קופ"ח לאומית –
הוחלט אתמול שהסניף ייסגר וכל הצוות נשלח לבידוד .לגבי סניף בנק לאומי – הפרסום לא
נכון .הסניף פועל כרגיל.
היערכות לאירוע ולהשלכות:
לשמור על בריאות עובדי המועצה והמרכז הקהילתי כדי שנוכל להמשיך לתת מענה בעת
משבר ,לוודא שעובדי הרשות מודעים שיש אחריות מעבר לשגרה ,צריך לשמר את היכולת
לתת שירות :לבטל נסיעות לחו"ל ,לבטל חופשות ואירועי הומי אדם.
ראש המועצה מבקש מעובדי המועצה ובעיקר מהצוות הבכיר  -לבטל השתתפות מרובי
משתתפים :כנסים ,מפגשים משפחתיים גדולים ,חתונות ,בר מצווה וכו'
לאכוף את אי קבלת קהל במועצה ובמתנ"ס ,העובדים צריכים להימנע מקבלת קהל.
יש להפעיל שיקול דעת:
ניתן לשלם ארנונה או לרשום ילדים למוס"ח – מרחוק.
פגישות עם גורמי חוץ – להפעיל שיקול דעת.

ועדות מרובות משתתפים עד  15משתתפים – כל מקרה פרטני ,אם זה לא
דחוף וניתן לדחות בשבועיים ,לקיים רק במידה והפגישה נדרשת.
לא להמשיך את שגרת הלו"ז באוטומט – להפעיל שיקול דעת
החלטות:
ראש המועצה הנחה לבטל את האירועים הבאים:
מסיבת פורים  -לא נכון היה להפנות לצור יצחק ,צריך למחוק את ההפנייה לצור יצחק
אירוע קהילה הדתית במוצ"ש בבית התרבות – בוטל
 15.3בני עקיבא בבי"ס – לבטל
שישוק  – 27.3לא מקבלים החלטה כרגע
אירועים מעל  2000איש – לבטל
טיולים של הגמלאים ב 17וב – 16לבטל
צעדת הבנים  – 28.3יבדק בהמשך
צעדת ארבל – בוטל
חוגים ייעודים לגמלאים – קבוצות קטנות עד  – 30יתקיימו כסדרם ,יש לוודא חדרים
מאוררים ,חלונות פתוחים ,להנחות לרווח בין האנשים.
הרצאות וסרט בימי רביעי – לבטל
פעילות שוטפת של המועדון המועשר – לא לבטל בשלב זה
במידה ומתוכננים אירועים גדולים בבית התרבות – לבטל
יום המעשים הטובים – בוטל ברמה הארצית
ראש המועצה מעדכן שממתינים לחקירה האפידמיולוגית שתגיע בשעות הקרובות ,שוחח עם
מנהל חדר מצב של הקורונה ורופאה המחוזית במשרד הבריאות.
פעילות מוסדות החינוך:
ממתינים להנחיות משרד החינוך ,אין לנו סמכות לקבל החלטות באופן עצמאי
אם הוא החולה היחיד – לא יהיו הנחיות מיוחדות
אם אשתו תאובחן – יצאו הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך
איש קשר  -יוסי מוסעי
פניות למוקד ,שפ"ח ולרווחה – יש הרבה אי ודאות.
המענה :אנחנו ממתינים להנחיות של משרד הבריאות והחינוך .אין לנו מידע לגבי זמנים
ומקומות בהם היה החולה – ממתינים לפרסום.

שבוע החינוך:
 2אירועים רבי משתתפים:
 300 – 19.3איש  -הוחלט לדחות למועד אחר לאחר תיאום.
 17.3מיקי גבריאלוב שר עם ילדים בבוקר בחטיבה ,עד  300ילדים – אין סיבה לדחות כרגע
אם האירוע יתקיים ,יהיה סגור למשתתפים נוספים ,רק צוות הכרחי
פעילויות בכל השבוע:
אפשר לקיים את הפעילויות שלא כרוכה בהזמנת אורחים מבחוץ או לעשות התאמות
לאירועים הקיימים
שיעורים פתוחים – לא להזמין הורים לביה"ס
חילופי שלטון – מתקיים כרגיל
בתי הכנסת:
באמצע שבוע יש מעט מתפללים
לגבי תפילות בשישי-שבת – לברר מול רב היישוב
קאנטרי:
חוגים וחדר כושר  -יש פעילות בעצימות נמוכה מתקיימים כרגיל
בריכה – אין בעיה כי הכלור לא מעביר את המחלה
ביקשו מעובדות הניקיון להגביר את הניקיונות עם כלור ואקונומיקה
המתנ"ס יוציאו פרסום בנושא.
טיפול בתושבים שבבידוד:
רווחה" :בידוד זה לא בדידות"  -לגייס מתנדבים בקהילה מול דב רכז מתנדבים ,לסייע
במשלוחי אוכל ותרופות
יש אנשים שאין להם משפחה תומכת :קשישים ,ערירים ,ניצולי שואה
מבקש ליצור קשר טלפוני ,לוודא שהם בסדר ,שאין להם מחסור במשהו ,לוודא שהם לא
בחרדות.
שפ"ח:
כבר מטפלים בפניות של חברות של הבת שאכלו ארוחת ערב עם האבא
להוציא מכתב לקהילה ,מסר אחיד ומשותף.

היערכות המוקד:
ראש המועצה יכין שאלות ותשובות למוקדנים.
ההנחיה לכניסה לבידוד:
רק למי שבא במגע ישיר עם האדם שאובחן – צריך להיכנס לבידוד
מי שבא במגע משני – לא צריך להיכנס לבידוד
חינוך:
אם מנהלת ביה"ס תצטרך להיכנס לבידוד ,יש לה סגנית והיא תנהל את ביה"ס ,משרד
החינוך ייתן הנחיות ,מנהלת מח' חינוך תצעד קדימה.
אם תתקבל החלטה על סגירת החטיבה – יכולים למצוא את עצמנו עם חטיבה סגורה,
המדיניות של משרד החינוך מכילה ולא להגיע למצב של סגירת מוסדות חינוך
אם עובדים נעדרים – ניתן להיעזר בשאר העובדים
גנים  -אין חשיפה ידועה לעובדי הגנים .אם לא תהיה גננת ,ינסו להפעיל את הגן ע"י הורים
או לפזר את הילדים באשכול או בצהרונים .לנסות לא לסגור את הגן.
עובדים שמערכת החיסון שלהם חלשה – עליהם לפנות לרופא או למד"א.
היערכות להתפרצות המחלה:
מדובר בהדבקה קהילתית ולא נוסע שחזר מחו"ל ,אנחנו נערכים בעין פקוחה להדבקה
קהילתית ולמקרים נוספים.
מנכ"ל המועצה מציג  3שלבים:
תרחיש  – 1היינו בו אתמול ,עכשיו יש עליית מדרגה קטנה.
תרחיש  :2יותר ממקרה  1של מקרים מאומתים
ככל הנראה סגירת ביה"ס – בהנחייה של משרד החינוך והבריאות ,אנחנו במעקב אחרי
הנחיות .אם ההורים מרותקים לבתים ,צריך לבנות מערך תומך.
מרכז קהילתי :בריכה חוגים וחדר כושר – נצטרך להחליט האם סגור את הפעילויות .להכין
שאלות מנחות לקבלת ההחלטה.
מועצה :להפחית בישיבות רבות משתתפים .אם לא נחוץ ולא דחוף.
נצטרך לתת מענה לעובדי מועצה ממטה המועצה שיצטרכו להיות בבידוד ולהיערך לעבודה
מרחוק:
מיילים – אין בעיה לעבוד מהטלפון הנייד או ממחשב ביתי דרך דפדפן
גישה מרחוק למחשב – צריך מחשבים ניידים של המועצה

ראש המועצה מבקש להיערך לרכישה של מספר מחשבים ניידים ולהכין
אותם לאפשרות של עבודה מהבית .מנכ"ל וגזברית המועצה יגדירו תקציב
ואת מספר המחשבים שיש לרכוש ,קיימים מספר עובדים בכירים שיש להם
לפטופ.
מוקד :רכשו  20מסכות ,ג'ל ,כפפות.
אלוג'ל – להציב בכניסה לכל מחלקה ,לבקש מהנכנסים למחלקות לחטא ידיים ,לחטא ידיים
לפני ואחרי כל פגישה.
במידה ויהיה לחץ פניות במוקד  -להיערך למוקדנית נוספת עד השעה 22:00
אם היום אחה"צ תהיה החלטה לסגור מוס"ח – לתגבר את המוקד כבר הערב
שפ"ה :להיערך לשינויים באיסוף אשפה וגזם וניקיון היישוב ,במידה ויהיו עובדים שיעדרו -
לצמצום פעילות.
בשלב זה לא ערוכים לפעולות חיטוי וניקוי של מקומות נגועים.
תרחיש  :3מגפה בקנה מידה לאומי
פיקוד העורף נכנס לתמונה ,צריך להפעיל את ועדת מל"ח ,לרתק עובדי מועצה ,הפעלת
מכלולים ,לעמוד מול רשתות השיווק לרכישת מזון.
כוח אדם:
יצאה הודעה לעובדים לפעול באחריות לא להכניס עובדים זרים למשרדים ,לתת מענה מוגבר
לתושבים :טלפונית ,מיילים וכו'
מגיעות פניות מעובדים שלא רוצים לבוא לעבודה ,נבדק מול שלטון מקומי – הרשות לא
קובעת איזה עובדים מגיעים לעבודה ,האחריות לעובד מול המרפאה שלו
קוראים לעובדים לתת כתף ,צריכים את כל העובדים שלנו איתנו פה ,לרתום אותם שהיום
צריכים אותם פה יותר מתמיד
יש חשש של הסייעות ביה"ס  -הודעה שעובדי מערכות החינוך צריכים לפעול על פי הנחיות
של משרד החינוך
ספרייה :התקבלה החלטה שאין קבלת קהל .בקשה לשווק קריאה דיגיטאלית ,לפנות ליותר
קהלים .זה כולל הגעה של תלמידים .מח' חינוך תוציא הודעה בנושא.
ציוד :הציוד שהגיע נמצא במחסן של אביטל .להוציא הנחיה איך לחלק למחלקות .ביקשו
להכפיל את רכישה ,אין המלאי בחנות.
לקבל החלטה מושכלת – האם לחלק ואיך לחלק? באחריות נתי בועדת מל"ח.
אכיפה של אנשים שצריכים להיות בבידוד – אין סמכויות לעובדי המועצה .הסמכות היא של
המשטרה.
פרסום לתושבים – להקפיד על שהייה בבידוד.

לגלות סבלנות כלפי הגופים שנותנים שרות ברשות.
מנכ"ל המועצה ואחראי שפ"ה ינחו את קבלן הניקיון של מוס"ח ומוס"צ –
להגביר היגיינה בשירותים וניגוב שולחנות בחומרי ניקיון מחטאים.

