י"ג תמוז ,תשפ"א
 23יוני2021 ,
תושבות ותושבים יקרים ,הנהלות ישובים ,צוותי צח"י ,מערכות חינוך
שלום רב,
הנדון :עדכון סטטוס קורונה נכון ליום רביעי 23.6.21
בהמשך לעלייה בתחלואה (בעיקר במסגרות חינוך ברחבי הארץ) ,ומקרי הידבקות בודדים במועצה,
אנו שבים ומעדכנים במה שקורה ,הנחיות ,נהלים והמלצות המועצה בנושא.
לאור המצב נבקש מכלל הציבור במטה אשר לפעול בהתאם להנחיות ,להפעיל שיקול דעת ולהישמר
ככל הניתן בכדי להבטיח כי הקורונה לא תחזור אלינו.
עדכון מצב
ביום שני האחרון ( )21.6נכנסו תלמידי כיתות ח' ממנור אילון לבידוד לאחר ששהו בטיול שנתי ליד
קבוצת תלמידים שהתגלתה כחיובית לקורונה .לאחר בדיקות כלל התלמידים ,התגלו אתמול (יום
שלישי  3 )22.6תלמידים חיובים מהישובים 1 :מכברי 1 ,מחניתה ו  1משבי ציון .האירוע נוהל בשיתוף
פעולה בין בית הספר ,המועצה והנהלות הישובים ,אשר פעלו באופן מיידי בהתאם להנחיות משרד
הבריאות והחינוך .התלמידים נמצאים בבידוד מרצון עד להשלמת החקירות האפדימיולוגיות
המתבצעות על ידי משרד הבריאות.
נכון לשלב זה ,האירוע אינו נחשב להתפרצות ואנו מקווים שהתגובה המהירה והבידוד מרצון יסייעו
להשתלט בהקדם על שרשרת ההדבקה.
הנחיות ונהלים:
-

חשוב מאד להקפיד על עמידה בדרישות הבידוד:
 oלמאומתים בקורונה .מצ"ב הנחיות משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1
 oלבעלי תסמינים מחשידים .מצ"ב הנחיות משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2
 oהיו במגע הדוק עם מאומת .מצ"ב הנחיות משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=3
 oהשבים מחו"ל .מצ"ב הנחיות משרד הבריאות:
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=4

-

בדיקת קורונה בעת הגילוי לחשיפה למאומת ,ואחת נוספת  9ימים לאחר המגע.

-

מבקשים להקפיד על עדכון הנהלות הישובים והצח"י במקרה של בידוד או קבלת תשובה
חיובית לקורונה.

בדיקות קורונה:
קופת חולים כללית ומכבי תיגברו את מערכי הבדיקות שלהם .אך נדרשת הזמנת תור מראש לבדיקה
במוקד הקופה.


כללית – פארק "גיל לכל גיל" בנהריה ,ימים א'-ה' ,בין השעות 10:00-12:00



מכבי – מתחם בדיקות ברח' אחד העם  ,8בנהריה ,ימים א'-ה' בין השעות 9:00-11:30

ממליצים בחום:
חיסונים – בהתאם להמלצות משרד הבריאות ,אנו מבקשים לעודד חיסונים של כלל האוכלוסייה,
ובמיוחד של בני נוער מגיל  12ומעלה .תיאום תור בקופות החולים.
מצ"ב קישור לעמוד משרד הבריאות בנושא https://govextra.gov.il/ministry-of- -
health/covid19-vaccine/home

צוות הקורונה של המועצה נמצא בקשר ישיר ורציף עם כלל הגורמים העוסקים בנושא ,בישובים,
במערכות החינוך ובמשרדי הממשלה .נמשיך ונעדכן ככל שנדרש.
לשאלות נוספות ,הבהרות וסיוע בנושאי בריאות ניתן לפנות לדליה כסיס ,מתאמת הבריאות
במועצה050-6952116 :

מאחלים לבריאות והמשך שמירה על השגרה.
מועצה אזורית מטה אשר

