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13.11.2020 

 ,שלום תושבים יקרים

 

 .מרימה ראש קורונה שוב ה -המועצה  ביישוביאפס חולים  םע וני שבועות בהם הישלושה לאחר 

 של שפיות. ונהנינו מרגע ד'-כיתות א'אחריהם לוהילדים  גניבהצלחה רבה בתקופה זו נפתחו 

 טעה. -אבל מי שחשב שאפשר להתחיל לסכם 

 

נפשות בכרמים, אב ובת במשמר הנגב, אב  6ישובים: משפחה בת יחולים ב 11אובחנו השבוע 

מעגלי יצרו שאומתו רבים הילדים האלה אירועים גדולים. חשים בטוב. ושני ילדים בדביר. כולם 

 ת.מבודדים, כולל משפחות רבו 250-וישנם יותר מ .יםנגמספר נאלצנו לסגור ו השפעה נרחבים

 מצבנו.את כדי להבין  תוצאותואנו מחכים ל  ,מאות בדיקות מתבצעות

 

 לציון:ראוי 

היו מחשש שמוקדם וביוזמתם  גילו אחריות רבה. נבדקופעלו למופת והתושבים המאומתים 

 ו מאד לטפל באירוע בצורה נכונה.סייע, נחשפו לקהילה כפי שנכון לעשות ובקרבת חולה מאומת

 .מיומן ומתואם מהיר, – היה טוב מאדאובחנו החולים בהם תפקוד הצוות בשלושת הישובים 

 .באמת עבודה מרשימה

 

 כיצד לנהוג כעת:

 ההבדל.את ת עשו. שימו מסיכה. זה יכול לעל כללי המיגון והריחוקשמרו ראשית, 

אם אתם פוגשים קהל, עובדים במערכת החינוך, באים במגע עם . לכו להיבדקשנית, אנא 

לעיתים קרובות גם אם אתם באים מומלץ שתיבדקו . במיוחד  נדרשזה  –האוכלוסייה הוותיקה 

 להיבדקמומלץ מאד או כל אדם הנמצא בקבוצת סיכון. ולכולנו  ,עם בן משפחהבמגע הדוק 

 .אופן כללי ובכל מקרהב

 

 שווה לדעת על הבדיקה:

מבעבר )דוגמים רק עט מוחוסר נוחות . אופן הביצוע גורם ןימעוניההיא זמינה ללא הפניה לכל 

 תוך יממה. בדרך כללוהתוצאות מגיעות  ,וטה ומהירהבפה ולא באף(. היא פש
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ת את מצב הרשות ישירה על הנוסחה הקובעהשפעה יש למספר הבדיקות המתקיימות במועצה 

התושבים נבדקים, וזה חשוב מאד קיימת היענות ובה היא מועצה מועצה ירוקה המקומית. 

 לשמירת המערכות שלנו פתוחות.

 

 תיי"ב לב-י"א-וו' -כיתות ה' חזרתמצפים ל ו נו עומדים בפני המשך פתיחת המשקעל רקע זה א

משתדלים לייצר עבורם מענה אנו ו ד מאדמטריו י' המצב מתמשך-. עבור הנוער בכיתות ז'ספר ה

 .על ידי בתי הספר והישובים

 

 לסיכום:

 שמרו על כללי המיגון

 לכו להיבדק

 דברו עם הנוער והילדים

 

 

 ם ברכת עידוד למאומתים ולמבודדים.שולחי תמיד ו אנו עומדים לרשותכם

 ,ובריאות לכולם שבת שלום

 ,שלכם

 

 , ראש המועצהזמיר ניר

 כ"ל המועצה, מנניאגו לגפ

 וכל עובדי המועצה
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