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עדכון קורונה גל שני  – 2#מועצה אזורית גוש עציון א' אב תש"פ  22ליולי 2020
תושבים יקרים,
מספר החולים בגוש עציון ממשיך לעלות ולגדול וכך גם מספר המבודדים .אנו מודעים לקושי לעקוב
אחר השינויים התכופים בהנחיות הממשלה .אך יחד עם זאת אנו מבקשים שתשמעו להנחיות
ולהגבלות .הקפידו על עטית מסכות ,שמירת ריחוק והיגיינה .רק כך נוכל לעבור את הגל הנוסף.
תמונת מצב חולים 58 :חולים 86 ,מחלימים ו 345-מבודדים (*ע"פ נתוני משרד הבריאות).
 . 1התקהלות מותרת בשטח פתוח עד  20איש ,ובמבנה – עד  10אנשים
 . 2בית כנסת – מותרת התפילה בבית הכנסת עד  10איש.
 . 3איסור השימוש במתקני שעשועים המצוי בשטח ציבורי ,או במקומות שהפעלתם נמשכת.
 . 4מכון כושר וסטודיו  -אסורה הפעלת מכון כושר ומקום המשמש לפעילות ספורט או מחול.
 . 5פעילות ספורט במגרשי ספורט תתאפשר תוך שמירה על ריחוק פיזי ומניעת התקהלות.
 . 6מסעדות ובתי אוכל :מספר הלקוחות המותר 20 :בשטח הסגור ו 30-בשטח הפתוח ,תוך
שמירת מרווחים בין השולחנות.
אם קיים במקום חללים בנויים ונפרדים זה מזה ,ללא דלת מקשרת ,לרבות חללים בקומות
נפרדות ,ניתן להושיב עד  20אנשים בכל חלל.
 . 7מותרת השהות במעיינות בהתאם לתו הסגול.
 . 8טיולים מאורגנים בשטח פתוח מותרת עד  20אנשים בשטח פתוח (שמירת מרחק ,מסיכות
והיגיינה).
 . 9בידוד -כל מי שהיה במגע עם חולה מאומת במחלת הקורונה נידרש להיכנס לבידוד ל  14יום
מהמועד האחרון בו היה במחיצתו  .יש לדווח כאן למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד
 . 10שינוי מדיניות הבדיקות  :יבדקו תושבים עם תסמינים קליניים :חום  38ומעלה ,או שיעול,
או קשיי נשימה ,או תסמין נשימתי אחר או אובדן חוש טעם או ריח.
חסרי תסמינים יבדקו בני בית של החולה המאומת או במקרים מיוחדים באישור משרד הבריאות.
חשוב להדגיש כי אין צורך לקחת בדיקה למבודדים ,אלא אם פתחו תסמינים.
משפחה שיש אדם עם תסמינים ומחכה לבדיקה מבקשים מכל המשפחה לא להגיע לפעילות
חברתיות ,חוגים ואירועים עד לקבלת התשובה ,על מנת למנוע הדבקות נוספות.
על מנת לבלום את נגיף הקורונה ,יש להמשיך להישמע להנחיות משרד הבריאות בדבר:
שמירה על ריחוק פיזי ,עטית מסכות במרחב הציבורי ושמירה על היגיינה.
דפי מידע:
-

לדף הפייסבוק שלנו -לחצו כאן
לאתר המועצה -לחצו כאן.

-

לגל השקט בטלגרם -לחצו כאן.
לדיוור ועדכוני  -SMSלחצו כאן

שלכם ובשבילכם,
שלמה נאמן ועובדי המועצה.
בשגרה ובחירום קל להיות מעודכן עם היישומון החדש של המועצה ,חפשו 'גוש עציון' בחנות האפליקציות או היכנסו
ישירותhttps://bit.ly/39j69iE -

