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 ,לחברים שלום
  

  17.3.2020 – מכתב עדכון בנושא נגיף הקורונה
  
  

, לגבש קווי בסיס יומי- על אנו ממשיכים לעקוב אחר ההנחיות, לקיים הערכות מצב פנימיות

  פעולה ולקבל החלטות. להלן מספר עדכונים. 

  

  

 וותיקים.  חברים . 1

כידוע, אוכלוסיית הקשישים נמצאת בדרגת הסיכון הגבוהה ביותר להדבק בנגיף 

  . ולפתח תסמינים חמורים לאחר הידבקות

  עם כולם קשר טלפוני.  יוצרתסיורים בבתי הוותיקים ו אורית ערב עורכת

  . 200נאלצנו לסגור בינתיים את פעילות משלט 

  משפחה. על הולנזקקים מוטלת קודם כל  נדגיש שהאחריות למתן מענה בסיסי לחולים

צוות הבריאות והרווחה ממפה את הצרכים, וכאמור נותן מענה של ביקורי בית וקשר 

 רציף באמצעות אורית ערב, ובמידת הצורך יורחב מעגל נותני השירות.  

  הוותיקים מוזמנים כרגיל לפנות לאורית, למשה או לעפר.

  

  

 

 .המרפאה בקיבוץ בריאות ו . 2

ממשיכים לפעול בהתאם להנחיות , ואנו ה עובדת כרגע במתכונתה הרגילההמרפא

  קופת חולים כללית. 

, יש להימנע מניעת הידבקויות וחשיפת הצוות הרפואי למחלהולמען  למען בריאותכם

  מלהגיע למרפאה אלא במקרים דחופים בלבד.  

בקשים חברים שסובלים מחום, שיעול, נזלת, כאבי שרירים או בעיות בנשימה מת

 .  101להתקשר למד"א 
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 מערכת החינוך לגיל הרך והחינוך הבלתי פורמלי.  . 3

מערכות החינוך בקיבוץ, הגיל הרך והחינוך החברתי, נסגרו בהתאם להוראות 

  הממשלה ועד להודעה חדשה. 

מנהלי המערכות והגננות ממשיכות להיות מועסקות כרגיל, במטרה לשמר את 

  בי להורים במגבלות הקשות.המערכת ולהעניק שירות מיט

זכויותיהן ככל את למצות  ןלה םואנו מסייעי חל"תהסייעות קיבלו הודעה על יציאה ל

  הניתן מול רשויות המדינה.

  נמשיך ונפעל בהתאם להנחיות גורמי הממשל וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.  

כולתו הקיבוץ יתייחס במלוא האחריות וההבנה לנושא תשלומי ההורים ויפעל ככל י

אפשרויות ה . ייבחנולצמצם את הנזק הכספי שעשוי להגרם בתקופה זו לכל הגורמים

  . תוך שמירה על יציבות מערכת החינוך גם ביום שאחרי הקורונה   להחזר כספי,

  

  שונות: . 4

 פעילויות במבני ציבור, גם אם בהתנדבות, אסורות עד להודעה חדשה.  

  הקפדה על היגיינה והימנעות מהתקהלויות. נמשיך ונרענן את ההנחיות השונות בדבר

   בו של בוריס ולודמילה פתוח ויש בו מלאים מתאימים.- הכל

  

  :אחזקות . 5

. לבד מהירידה של תיקי 2020 שנתסקית שלנו לכנית העוערכנו בדיקה ראשונית של הת

ותיקי ההשקעות . היות כנית בשלב זהו, איננו רואים פגיעה בתהפיננסיותההשקעות 

 . אנחנו מקווים שתהיה התאוששות בטווח סביר ,לא עומדים למימוש

   

  כמו בשגרה, כך גם בעת חירום זו עומדים לרשותכם המערכות הקהילתיות. –נזכיר 

  

  בברכה,
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