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עדכון קורונה גל שני  - 1#הגבלות ממשלה חדשות
תושבים יקרים,
תמונת מצב גוש עציון 25 :חולים 220 ,מבודדים ו 84-מחלימים.
אבחון חולים במוסדות חינוך:
• בתלמוד תורה בת עין אובחן שעבר מורה של כיתה א' כחולה .אנשי הצוות שבאו במגע,
תלמידי כיתה א' ובני משפחתם קיבלו הודעות ונכנסו לבידוד בהתאם להנחיות.
• בראש צורים אובחנו  2ילדי גן כחולים .כל הורי הגן ומי שבא במגע עודכן ונכנס לבידוד
בהתאם להנחיות.
• תלמיד כיתה ב' מתקוע הלומד בתלמוד תורה אובחן אמש כחולה .הודעות נמסרו להורים
והתלמידים נכנסו לבידוד בהתאם להנחיות.
תושב שנדרש לבידוד מחויב לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד:
https://bit.ly/2Oc4ZNr
בעקבות החמרה בנתוני החולים ,אושרו בימים האחרונים הגבלות נוספות והוגברה האכיפה .בימים
האחרונים יצאו בתקשורת המון הודעות שגרמו לבלבול ,חשוב להדגיש כי ההגבלות נכסנו לתוקף
רק לאחר אישור התקנות על ידי הממשלה.
אלו ההגבלות שהתווספו במהלך השבוע:
 .1אכיפה:
• החל מיום ב'  06.07.2020ובעקבות אישור הכנסת את התיקון לחוק האכיפה ,עלה הקנס
על אי עטית מסכה במרחב הציבורי ל .₪ 500-שימו לב ,המשטרה הגבירה את כמות
השוטרים לאכיפה.
• בתי עסק שפועלים תחת התו הסגול נדרשים להקפיד על ההנחיות משרד הבריאות,
עובדים מחויבים לעטות מסכות ,ולשמור על מרחקים מתאימים.
 .2נאסרה הפעילות:
• ברים ופאבים
• חדרי כושר -אוסר .למעט ,לצורך אימון ספורטאי החבר באיגוד\התאחדות כהגדרתם
בחוק הספורט.
• בריכות שחייה ציבוריות .למעט בריכות של בתי מלון ,בריכות אימונים לספורטאים
החברים באיגוד ,ובריכות טיפוליות לצורך טיפול.
• כל מופעי התרבות ובכלל זה קולנוע ,תאטראות ומקומות לעריכת מופעים וירידים
 .3פעילויות בהגבלות:
• התכנסויות והתקהלויות אחרות בשטח פתוח וסגור :עד  20משתתפים ,במרחק של 2
מטר בין אחד לשני תוך חבישת מסיכות.
• בתי תפילה :עד  19איש
• מסעדות :הגבלה של עד  20איש בשטח סגור ועד  30איש בשטח פתוח .השולחנות נמצאים
במרחק של לפחות  2מטר.
• סטודיו :מותר לפתוח בהתאם לכללים החלים על מקום פתוח לציבור

 .4בית הספר של הקיץ:
בית הספר של הקיץ ,קייטנות ופעילויות נוער :תתאפשר רק לגילאי גן עד כיתות ד׳ ובכלל זה
גם ההסעות .פעילויות חינוכיות לגילאי ה' ומעלה טרם הוגבל ,ונעשים מאמצים לאפשר את
הפעילות בקבוצות קטנות.

.5
•
•
•
•
•
•
•

תזכורת על הגבלות קימות:
חל איסור מוחלט על שימוש במתקני השעשועים
קניונים ושווקים ,חנויות למסחר ונותני שירותים-יפעלו בהתאם להנחיות "התו הסגול".
במקום ישהו אדם אחד לכל  7מ"ר או יחס של עד  2לקוחות לכל נותן שירות ,תוך שמירה
על מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם
חנויות -יפעלו בהתאם להנחיות "התו הסגול" .כלל החנויות במרחב הציבורי ובמרכזים
המסחריים פתוחות בכפוף לעמידה בתנאי העמידה בתקן ה"תו הסגול" לקבלת קהל.
גינות ופארקים ציבוריים-ניתן לשהות בגנים ופארקים ציבוריים ,תוך שמירה על ריחוק
פיזי ומניעת התקהלות .אסור השימוש במתקני שעשועים!
חוגים ופעילות תרבות לילדים ונוער ופעילות תנועות הנוער –מאושרים במגבלה של עד 20
משתתפים במרווחים של  2מטרים אחד מהשני .
שמורות טבע גנים לאומיים ואתרי מורשת-פתוחים לציבור תוך מגבלה של כמות האנשים
באתר וטווח שעות הביקור .בנוסף ,גם פינות חי פתוחים לקבלת קהל .
ספריה -פתוחה בכפוף להתקנת מחיצה להפרדה בין הספרן ללקוח ,והשהייה של  3ימים
מרגע החזרת ספרים ועד להחזרתם למדפים

 .6קבלת קהל במשרד המועצה-קבלת קהל תעשה בעדיפות דיגיטלית או בטלפון ,ובכל מקרה
קבלת קהל במשרדי המועצה יעשו בתיאום מראש של האגף הרלוונטי.
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אנו מזכירים לכם כי משטרת ישראל פרסה בימים אלו כוח משימה מיוחד בגוש עציון על
מנת לאכוף את ההנחיות וחבישת המסכה במרחב הציבורי .קיבלנו אזהרות על אי הקפדה
בגני משחקים וברחבות בתי כנסת -אנא שימרו על ההנחיות והימנעו מדו"חות מיותרים.
תושב שנדבק או נדרש לשהות בבידוד מתבקש להודיע לרכז הקהילה ,מזכיר היישוב או
בעל התפקיד שהוגדר .על מנת לקבל ליווי וליידע את היישוב.
תושבים שקיבלו הודעות  SMSעל הצורך להיכנס לבידוד וסבורים שחלה טעות,
מתבקשים :להתקשר לטלפון  08-6822334לאימות ההודעה ולאחר מכן לבקש את "קו
סגול" ושם להסביר את הטעות.
תושב שלא יצליח להשיג את משרד הבריאות מתבקש לשלוח אלינו את הפרטים הבאים
ואנו ננסה לסייע :שם פרטי ,שם משפחה ,מספר ת.ז ,טלפון ,תאריך קבלת ההודעה והסבר
מדוע ההודעה מוטעית .לדוא"לmankal@gush-etzion.org.il -
שלכם ובשבילכם
מועצה אזורית גוש עציון

