
 11.3.2020 – גדרה  המקומית   המועצה –  לציבור הודעה 

 

 התושבים  לידיעת 

  גמליאל  יואל המועצה ראש   של בראשותו ,  11.3.2020, היום  שהתקיימה   מצב הערכת ישיבת   בתום

  צמצום למאמץ לסיוע   שלנו   האפשרויות את  ראש  בכובד  ששקלנו  ולאחר, הקורונה נגיף  בנושא 

   –  שהתקבלו ההחלטות לגבי  אתכם  מעדכנים אנו  גדרה  לתושבי מיטבי  מענה ולמתן  הנגיף  התפשטות

  אתר , אלקטרוני דואר , הטלפון דרך   ושירות מענה יתנו  גדרה המקומית במועצה המחלקות  כל•

  של   ההתקשרות פרטי רשימת, לנוחיותכם.  פיזית  קהל   קבלת  תתקיים לא. המועצה ופייסבוק המועצה

 http://gedera.mpage.co.il/uploads/mahlakot-gedera.pdf<<< זה בקישור  מחלקה כל

  למשרד  הדיווח לאחר ,  מטה  המצורף בלינק הבריאות  למשרד  לדווח יש –  בבידוד השוהים  תושבים•

  בטופס  בבידוד  שהייתכם על ,  המקומית  ברשות , אותנו גם  לעדכן  אתכם  מזמינים  אנו , הבריאות

 https://easyform.co.il/?formId=e9558d27-7b63-ea11-b82d-ecebb895de82<<<   המצורף

  יישוביים אירועים  יבוטלו  כי הוחלט, אירועים   נחיצות לשקול  הבריאות משרד להנחיית   בהתאם•

  ובאתר המועצה באתר במסודר   יצאו אירועים ביטול  לגבי   הודעות. ויותר  איש 150 לכלול הצפויים 

 . לעקוב  חשוב. אופק מרכז

 

 הבריאות  משרד  הנחיות  אחר ולעקוב אישית  אחריות  לגלות לכם  קוראים   אנו

 : הבריאות משרד  הנחיות, לנוחיותכם  

  לבידוד  להיכנס  נדרשים, 20:00 בשעה 9/3/2020 מתאריך החל, בעולם  יעד  מכל לישראל   השבים•

 . לישראל  חזרתם  ממועד  ימים 14 למשך ביתי 

  להתעדכן  צפוי זה מספר . איש 2,000 מעל  אירועים לקיים  לא  מקרה ובכל אירועים  נחיצות  לשקול  יש•

 .  להתפתחויות   בהתאם

  במלווה  להסתפק יש , במלווה צורך  שיש ככל. לקשישים ובמוסדות   חולים  בבתי  מביקורים להימנע   יש•

 .  הקשישה לאוכלוסייה במוסדות   לבקר  או חולים  ללוות   רשאים אינם  סימפטומים עם   אנשים. אחד

  עם   ולאנשים,  רקע  מחלות  עם  לקשישים  ובפרט   הקשישים לאוכלוסיית   וממליץ שב  הבריאות  משרד•

 . החיים שגרת  על שמירה תוך  הניתן ככל מגעים   לצמצם ,  חלשה  חיסון מערכת

 

 :  הבאות בדרכים  מידע ולקבל  הבריאות משרד  של המלאות  ההנחיות אחר לעקוב   ניתן

 http://bit.ly/MOH-Corona: הבריאות משרד אתר ��

 CoronApp( אפליקציה)  ישומון ��

 https://t.me/MOHreport: הבריאות  משרד  של   רשמיות  דובר  הודעות��

 http://bit.ly/MOH-Corona  ביתי  בידוד אופן   בדבר  הנחיות��

  ל" מחו לחוזרים  בית  בידוד  על עצמי   לדיווח��

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il 

 מאומת חולה  עם במגע   לבאים  בית  בידוד  על עצמי   לדיווח��

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il 



  בנשימה  קושי  או שיעול   או חום  של   תסמינים  מופיעים הבידוד במהלך אם -  הבריאות משרד  בהנחיית

 .  הנגיף  בבדיקת  צורך  לברר  מנת על מד״א  של  101 למוקד   מיידי באופן להתקשר   יש

 https://survey.gov.il/he/quarantineviolation  בית   בידוד הפרת  על דיווח ��

 5400*  בטלפון הבריאות  משרד  מוקד��

 

 התקשורת  באמצעי  עדכונים אחר   ולעקוב  להמשיך  יש


