תושבים שלום,
אנו עדיין בתוך תקופה לא קלה  ,על פי הדיווחים אנחנו עוד לפני שיא ההתפרצות והשבועות
הקרובים יגידו אם הצלחנו בקרב מול הנגיף .במהלך הימים הקרובים יאובחנו נדבקים רבים
יותר ,בשבועיים הקרובים הרשויות אמורות לזהות את כל הנגועים (מתבצעות כ 3000
בדיקות בכל יום) וההערכה היא שנגיע בקלות לסביבות ה 16,000-נדבקים מאושרים ורק אז
יגיעו שבועיים של רגיעה שאחריהם שבועיים שבהם מקרי ההדבקה יראו מגמה ברורה של
הפחתה.
סטטיסטית כיום הרבה יותר אנשים יכולים מעתה להדביק אותנו ,ולכן כל מפגש של אדם
לאדם עלול לגרום לעליה בהדבקה.
יש להקפיד להישאר בבית ולא להיפגש עם אף אחד .שמענו את ביבי נתניהו שנכנס לבידוד
בעצמו קורא לכולנו להימנע ממפגשים משפחתיים ובכלל.
מה 31-במרץ עד אחרי פסח (סביב ה  23באפריל) עלינו לטפל רק בעצמנו מכיוון שישראל
נכנסת לתקופת השיא של הנגיף.
לכן ההנחיות שניתנות נהיות קשוחות יותר וההגבלות התנועה חמורות יותר ,הכל במטרה
לשמור על עצמינו והמבוגרים שבקהילתנו.
אני חייב לציין שהתנהלותנו בתוך הקהילה בנחשון היא חיובית וטובה אפשר עדיין לשפר
בעיקר עם הנוער אבל אפשר להתגאות במשמעת הפנימית של כולנו.
בשבועיים הקרובים (בעבר קראו לזה חופשת הפסח וליל הסדר) נתכנס לחגוג את ליל
הסדר ,אבל השנה נחגוג את ליל הסדר רק עם המשפחה הגרעינית .אנחנו דורשים שלא
לעשות סדרים משותפים ,לא להזמין אורחים קרובי משפחה ,פשוט לחגוג את החג בנחשון
ומנגד גם לא ליסוע להתארח בחוץ.
הדרישה היא גם שביום יום או בסופי שבוע לא לארח חברים או אורחים שאינם תושבי
הקיבוץ גם אם זה למסיבת יום הולדת או סתם לאירוח של אחר הצהריים/ערב/סוף שבוע.
בנחשון צוות צח"י לא מצא לנכון לסגור את שערי הקיבוץ לבדיקת הנכנסים ואין כרגע כוונה
לעשות כך  ,אך הדבר נבדק בכל יום אם הוא נחוץ ,ולכן שיתוף הפעולה של הציבור חשובה.
אין לכניס אורחים לקיבוץ ( מלבד עובדים באישור ).
כרגע נחשון נקי מחולים מאומתים והרצון של כולנו שכך יישאר.
צוות צח"י מאחל המשך שבוע טוב וללא אירועים.

