
עטיית מסיכת פה-אף בכל יציאה לאזור ציבורי.
שמירת מרחק פיזי של 2 מטר בין אדם לאדם.
היגיינה – שטיפת ידיים עם סבון פעמים רבות.

הקיץ כאן , אבל שגרת חיינו שונה – העלייה במספר החולים והמבודדים ברחבי
הארץ ובאזורינו, מחייבת את כולנו לשמירה על הנחיות הבריאות , כדי לעצור את
שרשרת ההדבקה. מגיעות אלינו פניות רבות וריכזנו עבורכם את ההנחיות של

משרד הבריאות, נכון להיום .
ההנחיות הרשמיות המעודכנות נמצאות באתר משרד הבריאות.

חיים לצד ועם נגיף הקורונה מחייבים הקפדה על 3 דברים:

קורונה כאן 
ועכשיו

שיגרה

אלו הגבלות ההתקהלות המעודכנות:
בתי תפילה – עד 19 איש

אולמות וגני אירועים – נסגרים, אין פעילות
ברים ופאבים –נסגרים, אין פעילות

התקהלות/מסיבה פרטית בשטח פתוח- עד 20 איש
התקהלות/מסיבה פרטית בשטח סגור – עד 20 איש

תיאטרון ואולמות תרבות – נסגרים, אין פעילות
בריכות שחיה ציבוריות -יישוביות  – נסגרות בשלב זה .

חוגים – ממשיכים  בהגבלת 20 משתתפים

חינוך חברתי,קייטנות , תנועות נוער :

מסגרות לילדי מעונות, גנים ותלמידים עד כתה ד' ממשיכות לפעול
כמתוכנן .

קייטנות/חינוך חברתי לכתות ה' ומעלה – ממשיכות לפעול כרגיל, אבל
עם הבנה שלנו שיתכן ופעילויות אלו יסגרו בקרוב (תואם עדכון הנחיות).

מישהו מבני המשפחה מרגיש  לא טוב? 
הישארו בבית!

אל תלכו למקום העבודה ואל תשלחו את הילדים למערכות
החינוך. הישארו בבית וצרו קשר עם המרפאה לקבלת הנחיות.

מי נדרש להיות בבידוד?
מי שבא במגע הדוק עם חולה קורונה

כל מי שחזר מחו"ל 
מה מוגדר כמגע הדוק?

קרבה פיזית של פחות מ-2 מ', למשך 15 דקות לפחות, 
עם אדם חולה. חיבוק, לחיצת יד, נשיקה מוגדרים גם הם כמגע

הדוק.

באתם במגע הדוק עם חולה קורונה ? 
תקבלו הודעה ממשרד הבריאות או ממשרד הבטחון 

(דרך האיכון הטלפוני) כי נחשפתם לחולה ועליכם להיכנס
לבידוד מיידי.

יזמויות חברתיות בקהילות:
כן ירבו !

נא להקפיד על ההנחיות ועל מניעת מוקדי התקהלות שעלולים 
להוות בעיה.

גני משחקים:
גני משחקים ביישובים לא נפתחו באופן רשמי מתחילת הגבלות

הקורונה. 
אנו חוזרים שוב ומדגישים הנחיה זו – גני המשחקים סגורים !



מהם כללי הבידוד?
חובה להקפיד על הכללים באופן מלא כדי למנוע את

התפשטות הנגיף!
• יש להימנע באופן מוחלט ממגע עם בני משפחה, חברים,

או כל אדם אחר בזמן הבידוד
• חובה לשהות בחדר נפרד משאר בני הבית

• חשוב שהחדר יהיה מאוורר והדלת סגורה
• שימוש במקלחת/שירותים נפרדים משאר בני המשפחה

• אין להיפגש בזמן הבידוד עם מבודדים אחרים
אם קיבלתי תשובה שלילית בבדיקת קורונה, 

אני יכול להפסיק את הבידוד?
לא! גם לאחר קבלת תשובה שלילית, יש להשלים את כל

14 ימי הבידוד במלואם!
האם יש צורך בבדיקה נוספת בתום הבידוד?

על פי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך לבצע בדיקה
נוספת, אלא אם כן הופיעו תסמיני מחלה: חום, 

קשיי נשימה, שיעול יבש, חולשה, אובדן טעם וריח.

בני המשפחה מתבקשים להימנע ככל האפשר מכניסה
לחדרו על האדם השוהה בבידוד

חובה להשתמש בכפפות חד פעמיות ובמסכות בכל מגע
עם המבודד ובסביבת חדר הבידוד

יש לכבס בנפרד את בגדיו ומצעיו של המבודד, לנקות
ולחטא לפחות פעם ביום משטחים ברחבי הבית

בני משפחה של אדם הנמצא בבידוד לא צריכים להיבדק,
אלא אם כן פיתחו תסמינים

עשיתם בדיקת קורונה והתשובה חיובית לנגיף? 
אתם חולים מאומתים!

הישארו בבית והיכנסו לבידוד.
פעלו בהתאם להנחיות שקיבלתם מהמרפאה ו/או

ממשרד הבריאות.
כל בני הבית, חברים, שכנים ואחרים שבאו איתכם

במגע הדוק – חייבים בבידוד למשך 14 יום ובבדיקת
קורונה.

ילדים/נוער בבידוד ביתי ?
כללי הבידוד חייבים להישמר!

ילדים/נוער זקוקים לנוכחות בן משפחה ולכן אותו בן משפחה
יהיה בבידוד לכל התקופה בה הילדים בבידוד.

כאשר קשה לבודד חלק מבני המשפחה – כל המשפחה צריכה
להיכנס לבידוד משותף.

כיצד נבדקים לאבחון קורונה?
הפנייה לבדיקה מתבצעת דרך רופא המשפחה. לאחר קבלת

ההפנייה, קופת החולים בה אתם מבוטחים תשלח זימון למועד
ומיקום הבדיקה. חלק מהבדיקות נעשות במתחמים של מד"א.

תשובת הבדיקה תעודכן בתיק הרפואי האישי ולרופא המשפחה.

אתם בבידוד? אתם לא לבד!!
שימרו על קשר עם בני משפחה וחברים. 
דאגו לעדכן מייד עם הכניסה לבידוד את

הנהלת היישוב/צוות קורונה יישובי

מוקד המועצה עומד לשירותכם 24/7:
08-6257900

אנחנו כאן בשבילכם,
שימרו על הבריאות, על עצמכם ועל

הקהילה!

מה לגבי בני המשפחה של אדם הנמצא בבידוד ביתי?
בני משפחה, הגרים באותו בית, יכולים לשהות יחד בבידוד.

בני משפחה של מבודד יכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא מגבלה,
ובלבד שתנאי הבידוד נשמרים!

אם לא קיבלתם הודעה ואתם יודעים שנחשפתם לחולה
מאומת – היכנסו לבידוד, דווחו למשרד הבריאות, דרך טופס

הדיווח באתר, או דווחו למוקד 5400* לקבלת הנחיות.
עדכנו את מרפאת המשפחה/יישוב ואת ממונה הקורונה

ביישובכם.
משך הבידוד – 14 ימים מלאים ממועד החשיפה לחולה


