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 פ"תש אדר ז"ט

 ,יקרים תושבים

 הוצגו ובה הקורונה  נגיף מפני התגוננות בנושא הבוקר המועצה שקיימה מצב הערכת ישיבת בתום

 דאגה  מתוך,  הבאים  ההתגוננות  צעדי  על  המועצה   הנהלת  החליטה ,  נכון להיום  הבריאות  משרד  הנחיות

 :ובריאותם המועצה  תושבי לשלום

על פי הנחיות משרד הבריאות יש לפעול ולצמצם התקהלות ולעודד עבודה מרחוק. בהתאם  .1

 צורך  ללאטלפונית    לציבור  יינתנו  במחלקות  שירותים  ומתן  קהל  קבלתלכך עד להודעה חדשה  

 : למועצה בהגעה 

 04-6919806 בטלפון וועדה לתיכנון ובנייה  /הנדסה  מחלקת •

 04-6919863 ארנונה /גבייה  מחלקת •

 04-6919805מחלקת החינוך  •

 04-6919858המחלקה לשירותים חברתיים   •

  המועצה) אפליקציה(  וביישומון האינטרנט באתר, 108 במוקד •

 . רכבי המסיעים החיצוניים חוטאו.צהובים אוטובוסים חיטוי מחלקת התחבורה מבצעת .2

הילדים. בבתי הספר המנהלים הנחו את למעונות ולגני    ל'אלכוג  חלוקת  מחלקת הרכש מבצעת .3

 התלמידים להצטייד באלכוג'ל אישי ומקפידים על ניקיון ביתר שאת.

  המחלקה לשירותים חברתיים תווסת את פעילות המועדונים לקשישים כדי למנוע התקהלות. .4

לדחותם יוכלו )ארנונה( עסקים קטנים ובינוניים שיבקשו לדחות את התשלומים המוניציפליים  .5

 עד לתחילת חודש מאי.

 ותהתקהל אסורה, והימנעות מלחיצות ידיים וכדומה  וסביבתית אישית היגיינה  על ההקפדה על נוסף

 איש.  20מהתקהלויות של מעל  להימנעקיימת המלצה . אחד במרחב איש 100 מעלשל  )מכל סוג(

 הבריאות משרד להוראות בהתאם לפעול להמשיךנכון לעכשיו  יכולים עבודה  ומקומות החינוך מוסדות

 במסגרות החינוך מקפידים על היגיינה אישית וניקיון יותר מהרגיל. .הרלבנטיים והמשרדים

משרד הבריאות ידון עם המועצה להשכלה גבוהה על קיום הלימודים באמצעות למידה מרחוק ולא 

 .בלמידה פרונטלית, כרגע הופסקו הלימודים בחלק מהמוסדות האקדמיים

 .מניינים בכמה התפילות את לפצל מוצע. איש 50 מעל הכולל במניין להתפלל אין :דת בענייני

 כנסת לבתי מהגעה  להימנע: מבוגרים אנשים .מזוזות, סידורים, תורה  ספרי לנשק לאהרבנים הנחו 

 .צפופים למקומות ובפרט

אכפתיות ודאגה לצרכים של קשישים זוהי העת להגברת הסולידריות החברתית, בכל יישוב אנא גלו 

מכלולי  י, הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות/ ראש108בכל עניין אנו לרשותכם במוקד  ו/או נתמכים.

 החירום זמינים בנייד בכל עת.

 יחד, נעבור את זה בעזרת ה' בשלום.

 בברכה,

 עמית סופר

 ראש המועצה


