שומרים על הבריאות -
נזהרים מוירוס הקורונה
הורים יקרים ,ע"פ הנחיות משרד הבריאות  -נכון לתאריך 4.3.2020
בעקבות אזהרות המסע נבקש את שיתוף הפעולה שלכם על מנת לשמור על סביבה
בטוחה לילדים:
ישראלים השבים מצרפת ,גרמניה ,שוויץ ,ספרד ואוסטריה יחויבו בבידוד בית
למשך  14יום ,ההחלטה רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד.
זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל ,אלא אם יציגו יכולת מוכחת לבידוד
בית .יישום החלטה זו ייכנס לתוקף בימים הקרובים.
איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל.תושבי ישראל השבים מכינוסים
בינלאומיים בחו״ל יחויבו בבידוד בית  14יום.
על עובדי מערכת הבריאות חל איסור גורף לצאת לחו"ל.
חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל  5,000איש.
חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל  100איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״ל ב
 14הימים האחרונים.
המלצה לנציב שירות המדינה לאסור באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל.
המלצה לבני  60ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב ,סכרת ,יתר
לחץ דם ,מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני ,להימנע מהתקהלויות וממגע עם
אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים כחולים.
תיירים ששהו באיראן ,עיראק ,סוריה ,לבנון )ב 14-יום האחרונים( לא יורשו
להיכנס.
משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצות
ידיים.

איך שומרים על עצמנו מוירוס הקורונה?
ע"פ הוראות משרד הבריאות

שוטפים ידיים טוב עם מים וסבון:
לפני ואחרי שאנחנו מכינים אוכל
לפני ואחרי שאנחנו אוכלים
אחרי שאנחנו בשירותים
אחרי שאנחנו משתעלים ,מתעטשים או מקנחים את האף
מכסים את הפה והאף בזמן שמתעטשים או משתעלים
אם יש טישו -
מכסים את הפה והאף עם הטישו וזורקים לאחר מכן לפח
אם אין טישו -
מתעטשים למרפק ולא לכף היד
שומרים על סביבה נקייה -
מנקים משטחים  -שיש במטבח ,שולחן האוכל,
שולחנות עבודה ומשחק ועוד
מנקים ציוד  -משחקים ,בגדים ,מברשת שיניים ועוד
מאווררים את החדרים -
חשוב שהסביבת שלנו תהיה מאווררת עם אוויר נקי.
לכן יש לדאוג לפתוח חלון בחללים השונים ,גם שקר בחוץ.
נשארים בבית כאשר לא חשים בטוב
למשל  -חום ,שיעול או מנוזלים מאוד
במצב כזה -
לא יוצאים מהבית
לא מגיעים למעון /לעבודה
לא נוסעים בתחבורה ציבורית

באחריות ההורים לעדכן את הצוות החינוכי במעון על כל שינוי
במצבו הבריאותי של הילד/ה או בני ביתו.

מודים על שיתוף הפעולה,
לימים בריאים יותר ,רשת דובדבן

