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תושבים יקרים,
הנדון  :הבהרות להנחיות קורונה -גל חמישי

מועצה אזורית גוש עציון הפכה למועצה אדומה ואנו נדרשים לנהוג באחריות בהתמודדות עם הגל
החמישי.
סוגית היעדרות הצוותים החינוכיים הופכת לקריטית ובלתי אפשרית ,בכל יום אנו נאלצים לסגור
מסגרות בשל מחסור בצוותים :גננות ,סייעות ,ומטפלות במעונות .אנו נמצאים במציאות של קושי
ממשי במציאת מחליפות ע"י משרד החינוך ועל ידינו.
לאור זאת:
 . 1פתיחת כיתת מעון ו  /או גן תתקיים רק במידה ולפחות אחת מנשות הצוות הקבועות נמצאת.
פתיחת כיתת מעון ו  /גן במקרה של ילדים מחלימים או בעלי תו ירוק רק עם אחת מנשות הצוות
הקבוע ,מותנה בהשתתפות של  10ילדים לפחות.
ילדים בעלי תו ירוק משני גנים סמוכים -נעשה מאמץ לחיבור הילדים משני הגנים לפעילות בגן
אחד ,באישור מיוחד של משרד החינוך עם  10ילדים לפחות וצוות מותאם.
חשוב לציין שנמשיך במאמצים לגייס כ"א חלופי .הוריי הגן יקבלו הודעה עד השעה  21:00בערב
לפני במידה וקיים חשש לאי פתיחת המסגרת ,בכל מקרה רק בשעה  6:30בבוקר נודיע סופית אם
הצלחנו לגייס כ"א.
 . 2הוראות לתושבים מחוסנים ומחלימים אשר באו במגע הדוק עם חולה מאומת (מגע הדוק=
מפגש של  15דקות מינימום ובמרחק של פחות  2מטר)
בני  60ומעלה ואנשים בסיכון  -נדרשים לבצע בדיקת  , PCRשאר האוכלוסייה יכולה לבצע
בדיקת אנטיגן ביתית.
תוצאה שלילית – פטור מבידוד
תוצאה חיובית  -שהייה בבידוד במשך  10ימים ,שחרור רק באישור רופא.
 . 3הוראות ל תושבים לא מחוסנים ושאינם מחלימים אשר באו במגע הדוק עם חולה מאומת.
בני  60ומעלה ואנשים בסיכון  -נדרשים לבצע בדיקת  , PCRשאר האוכלוסייה יכולה לבצע
בדיקת אנטיגן מפוקחת.
תוצאה שלילית –  7ימים בידוד ,שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת  PCRאו אנטיגן מפוקחת
(בהתאמה)  ,שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
תוצאה חיובית  -שהייה בבידוד במשך  10ימים ,שחרור רק באישור רופא .שחרור בכפוף לתוצאה
שלילית בבדיקת  PCRאו אנטיגן מפוקחת ,שבוצעה ביום האחרון לבידוד.
 . 4בדיקות אנטיגן במוסדות החינוך -משרדי החינוך והבריאות נערכים לאפשר ביצוע בדיקות
אנטיגן מידיות על ידי נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים החל מאמצע ה שבוע הבא בכפוף לתשתית
לוגיסטית ותקשובית מתאימה .הנחיות בנושא יעודכנו ויפורסמו בהמשך.

 . 5הגדלת מתחמי הבדיקות המפוקחות -המועצה ממשיכה לעשות מאמצים להכשרת מתנדבי
מד"א לביצוע בדיקות קורונה ,ככל שנצליח לגייס מתנדבים נפתח עמדות בדיקה נוספות.
 . 6עמדות בדיקת קורונה -המועצה ביחד עם פיקוד העורף נערכו לביצוע בדיקות מפוקחות והן
מתקיימות בישובים אלון שבות ותקוע ומפורסמות לתושבים .בהתאם להנחיות משרד הבריאות
לא ניתן לבצע שם בדיקות .PCR
כמו כן מידי שבוע אנו פותחים מתחם בדיקות  ,PCRעקבו אחרי פרסומי המועצה.
 . 7התקהלויות – בחלל סגור חובה לעטות מסיכה ,ובשטח פתוח מעל  50אנשים ישנה חובת עטיית
מסיכה .אך כדי לשמוע על בריאות כולנו אנו ממליצים לצמצם ככל האפשר את ההתקהלויות.
 .8בתי כנסת -נכון לרגע זה לא יצאו הנחיות ממשרד הבריאות .יחד עם זאת אנו ממליצים להימנע
מהתקהלויות בתפילה ,לבצע חיטוי לאחר התפילות ,במידה ואפשר להתפלל בחללי ם פתוחים.
כמובן לעטות מסכות ולשמור על מרחקים אחד מן השני.
 .9צוותי צח"י -אנשי צוותי הח וסן והחירום היישובים שמעונ יינים בעוד מידע עדכני וייעוץ מוזמנים
למלווה הקהילתי של היישוב לקבלת מענה והכוונה מיידים.

תמשיכו לעקוב אחר הפרסומים שלנו על מתחמי הבדיקות ,החיסונים ותמונת המצב בגוש עציון:
• באתר המועצה/https://www.baitisraeli.co.il/news :
• בדף המועצהhttps://www.facebook.com/dover.gushetzion :
• בטלגרם שלנוhttps://t.me/gush_etzion :

