
 

1 
 

 19.3.20יום חמישי, 

 תושבי המועצה שלום, 

 עודכנו הנחיות משרד הבריאות בנושא "ריחוק חברתי" ובידוד ככל האפשר. באמצע השבוע

שאלות רבות.   םועולות סביב ,וחלקם מורכבים ,לעשותם, מובנים וקלים יותר לביצוע נדרשיםחלק מהדברים שאנו 

. כל המידע נלקח מתוך הנהלים המעודכנים של משרד  ליהןעקיבצנו עבורכם שאלות נפוצות ואת התשובות 

 : הבריאות

 האם מי ברז בטוחים לשימוש?  •

 כן. משרד הבריאות ממליץ לציבור להמשיך ולשתות מי ברז כרגיל.

 

 האם יש צורך להרתיח מי ברז?  •

 דיווחים מהעולם, לא התגלה נגיף קורונה במי שתייה. פיל לא. אין צורך בהרתחת המים. ע 

 

 האם ניתן לקיים פעילות בבריכות שחייה?  •

 אין לקיים כל פעילות בבריכות שחייה, לרבות עבודה טיפולית.

 

 התקהלות למקום למכירת מזון? המהן הנחיות  •

האפשר צפיפות של אנשים  מטרים בין אנשים וימנע ככל  2מחזיק המקום יקפיד על שמירת מרחק של 

 במקום אחד.

 

 מדוע נסגרו גני המשחקים ביישובים?  •

. כן הוחלט שעדיף שיסגרו בשלב זה-קיים קושי לשמור על הניקיון הנדרש של מתקני המשחקים ועל

 .יםישוביבשפע בלנו במרחבים הפתוחים שיש  ,וכל להמשיך בהתאם להנחיותיהילדים משחק ופעילות 

 

 לחטא ולנקות?אלו משטחים מומלץ  •

משטחים הבאים במגע נרחב של הידיים במבנים ובמרחב ציבורי כגון : מעקות, ידיות, מקלדות מחשב,  

 .דומהברזים, שולחנות וכ

 

 ברצוני לחטא משטחים בבית או במרחב הציבורי, מה ההמלצות לחיטוי יעיל?  •

 לא מומלץ לבצע חיטוי באמצעות ריסוס או ערפול. 
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באמצעות ניגוב משטחים בלבד! ולאחר ניקיון עם מים וסבון. החיטוי יתבצע באמצעות החיטוי יתבצע 

 0.1%sodium, או באמצעות תמיסת כלור ) 70%חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של עד 

hypochloriye .עד לייבוש המשטחים ) 

 

 מיקה ביתית(? ) אקונו  sodium hypochlorite 0.1%איך ניתן להכין תמיסת כלור בריכוז של  •

 ליטר מים. 1-מ"ל של תמיסת אקונומיקה ב 40נמהל 

 ליטר מים.  5-כוס של תמיסת אקונומיקה ב –או 

 

 איך מכבסים כביסה של מי שנמצא בבידוד ביתי ?  •

 . לפחות מעלות צלזיוס 65ריכוז כביסה של המבודד בנפרד. לכבס את הכביסה בתכנית של 

 

 האם ניתן לצאת מהבית ?  •

 היא שאין לצאת מהבית, למעט מצבים המחייבים זאת:ההנחיה 

o  טיפול רפואי דחוף 

o עובדים חיוניים 

o  קניית מוצרים חיוניים 

 

 מה עושים ?  קשה להיות סגורים כל היום בבית... •

 במקומות מבודדים . ותדק 10מומלץ לצאת להליכה יחידנית של  אף ניתן ו

 במסגרת משפחתית!אך ורק  - מומלץ לצרף את הילדים להליכה

 הפעילות הגופנית חשובה לשמירת הכושר ולחוסן הנפשי. ניתן לעשות זאת כמה פעמים במהלך היום.

 

 מה עושים?  -יש לנו כלב שרגיל לצאת לטיולים בחוץ  •

גם הן מרגישות את הלחץ והדאגה מסביב. אחד/ת מבני המשפחה יכול   – חשוב לדאוג לחיות המחמד 

טיולים  יזכה ל ואוכך המבני המשפחה יצא עם הכלב פעם מישהו אחר  כל באפשר ש. לצאת עם הכלב

 וכל בני הבית ייהנו מפעילות גופנית בחוץ! רבים 

 

 

 האם ניתן להפעילו?   –ביישוב שלי קיים חדר כושר   •

 חל איסור להפעיל חדרי כושר!!!
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 האם מותר?  -  אנחנו רוצים להיעזר בחברים ושכנים לשמירה על הילדים •

 אחת.   קבועהעל משפחה רק שימו לב שמדובר יכולות לשמור על פעוטות באופן קבוע. משפחות  2

 

 יום?   14ברשותי יחידות דיור להשכרה, האם אני יכול להשכירן לתקופת בידוד של   •

אין להכניס ליישוב אורחים שאינכם מכירים באופן אישי ושמעוניינים בהשכרת יחידות לתקופת בידוד.  

 י שהפונים יגדירו זאת כצורך להתאוורר ועדיין חל איסור על כך! קיים  סיכו

 

 האם זה אפשרי ?   - פנו אלי קרובי משפחה שרוצים להתארח במרחב הכפרי •

מביקורי משפחות מיישובים שונים   ,ככל האפשר ,כולנו להימנעמבקשות מהנחיות משרד הבריאות 

 את התפשטות התחלואה! ה זאת כדי למנועיאנא הקפידו ככל האפשר על הנחי. בארץ

 

 לקיים כמתוכנן? האם ניתן  –אני מתכנן עבודת שיפוץ בבית   •

עבודות תיקונים  רק אנא הימנעו ככל האפשר מכניסת אנשי שירות ותחזוקה לבית/ליישוב בימים אלו. 

 הכרחיות בלבד ניתנות לביצוע!! 

 

 האם אפשרי שבני הנוער ביישוב יערכו ביקורי בית אצל הוותיקים? •

   . כל מדיה אחרת. ניתן להביא מזון עד לפתח הביתולשמור על קשר עם הוותיקים באמצעות טלפון  חשוב

 עד לפתח הדלת.  -בני נוער מתנדבים יכולים לחשוב על רעיונות נפלאים לפעילויות 

 

 מה לגבי תפילות בבית הכנסת ?  •

תוך הקפדה של שמירת   אנשים 10 של  במניין תפילה  מתירה הבריאות משרד של ההנחיה זה בשלב

 מומלץ ת.השב  ובתפילות  החול בימי בתפילות לכך  להיערך יש ם. לאד מאדם מטרים בין  2מרחק של 

 .לתפילה  נוספים וזמניםח( פתו שטחף ב )עדי נוספים מקומות לפתוח

 

 האם יהיה קושי להשיג תרופות קבועות?  •

 לא צפוי קושי באספקת תרופות. 

 

 האם זה מתקיים? – תור לביקורת אצל הרופא אני מוזמן לניתוח קטן או  •
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לפני יציאתכם מהבית צרו קשר  טיפולים המוגדרים לא דחופים.  קופות החולים צמצמו בצורה משמעותית  

 התור או הטיפול המתוכננים אכן מתקיימים.עם המרפאה כדי לוודא ש

 

 מה עושים?  - אני לא מצליח לרכוש תכשיר אלכוג'ל לניקוי ידיים  •

וסבון הם הדרך הטובה ביותר לשמירה על ניקיון הידיים. הקפידו על שימוש בסבון נוזלי וניגוב במגבת מים  

 נייר.

 

 מה עושים ?  – אני בבידוד ביתי וחש ברע  •

 של מד"א. 101קשר עם מוקד  יצור אדם שנמצא בבידוד בית וחש ברע 

 או לחדר המיון., מוקד של קופת החולים אין לצאת מהבית למרפאת היישובבזמן בידוד 

 

 האם מותר לקבוצת ילדים לשחק יחד בחוץ?  •

בין הילדים המשחקים פיזי המרחק הרצוי להימנע מכך ככל האפשר כיוון שאין אפשרות לשמור על 

 בהתאם להנחיות. 

 

 ל כללי הבידוד וההתקהלות? ש מה עושים אם רואים הפרה  •

 מוקד משרד הבריאות. הפרה כזאת מאיימת על הבריאות של כולנו! לורצוי לפנות ולדווח למשטרה או    ,ניתן

 

 מה יהיה? 

תנו בהתמודדות  יבתקופה מאתגרת ומתמשכת. אי הוודאות בכל תחומי החיים פוגשת כל אחד מאנמצאים אנחנו 

 אישית ומשפחתית. המועצה שלנו בנויה מיישובים קהילתיים וכאן כוחנו! 

 לו הבנה ורגישות לצרכים של הזולת, הקפידו על אחריות אישית וקיום כל ההנחיות והכללים. ג

הגורמים הרשמיים. בנוסף, ניתן למצוא באתר   ל ידיבאתר המועצה נמצא כל המידע המהימן והרשמי שמועבר ע

 ורונה".ותרבות. הכניסה דרך דף הבית של האתר בלשונית " ק , בידוראפשרויות רבות לפעילות פנאי

 08-6257900: בטלפון  מוקדהשעות ביממה דרך  24 –צוות המועצה קשוב לפניותיכם  - כרויוז

 ביחד נעצור את התפשטות הקורונה! 


