הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 12.3.2020

לידיעת התושבים,
בהתאם לעדכוני הנחיות משרד הבריאות ובהמשך למאמץ להקטין את פוטנציאל ההידבקות ולמנוע
את התפשטות התחלואה בישראל ,אנו מבקשים לעדכן ולחדד:

•בשל ההכרח של עובדי המועצה המקומית גדרה להמשיך להיות כשירים כדי לתת מענה ושירות
מיטבי לתושבים ,הוחלט על מתן שירות באמצעות הטלפון ,דואר אלקטרוני ,אתר המועצה ופייסבוק
המועצה .אנו זמינים עבור התושבים וממשיכים לתת שירות לכל דבר ועניין .לנוחיותכם ,רשימת פרטי
ההתקשרות של כל מחלקה בקישור זה>>> http://gedera.mpage.co.il/uploads/mahlakot-
 .gedera.pdf/כמו כן ,ניתן לפנות למחלקת הגבייה לביצוע פעולות שונות
בקישור https://www.mast.co.il/72/services

•מוסדות החינוך בגדרה הונחו להתמקד בהסברה על החשיבות שבהיגיינה אישית וסביבתית ולבצע
פעולות לשמירה על כך בבית הספר.

•בהתאם להנחיית משרד הבריאות ,יבוטלו אירועים יישוביים הצפויים לכלול  100איש ויותר .הודעות
לגבי ביטול אירועים יצאו במסודר באתר המועצה ובאתר מרכז אופק .חשוב לעקוב.

•תושבים השוהים בבידוד – יש לדווח למשרד הבריאות בלינק המצורף מטה .לאחר הדיווח למשרד
הבריאות ,אנו מזמינים אתכם לעדכן גם אותנו ,ברשות המקומית ,על שהייתכם בבידוד בטופס
המצורף >>> https://easyform.co.il/?formId=e9558d27-7b63-ea11-b82d-ecebb895de82

•אנו קוראים לכולם להקפיד על היגיינה אישית וסביבתית ,לרחוץ ידיים עם סבון בתדירות גבוהה,
להימנע מלחיצת ידיים ,לכסות את האף והפה בעת שיעול ועיטוש באמצעות טישיו .בהיעדר טישיו,
להתעטש למרפק ולא לכף היד.

אנו קוראים לכם לגלות אחריות אישית ולעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות.
לנוחיותכם ,הנחיות משרד הבריאות:
•השבים לישראל מכל יעד בעולם ,החל מתאריך  9/3/2020בשעה  ,20:00נדרשים להיכנס לבידוד
ביתי למשך  14ימים ממועד חזרתם לישראל.
• על אנשים עם חום של  38מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) להישאר
בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה ולפעול כמקובל.
•להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד .אם מקיימים אותן – בהרכב
מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה ,לא יותר מ 100-איש.
•באחריות חנויות ,קניונים ומרכזי קניות – למנוע צפיפות ולווסת את עומס המבקרים ברגע נתון ועל
הציבור להקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים.
•יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות לקשישים.

•משרד הבריאות שב וממליץ לאוכלוסיית הקשישים ובפרט לקשישים עם מחלות רקע ,ולאנשים עם
מערכת חיסון חלשה ,לצמצם מגעים ככל הניתן תוך שמירה על שגרת החיים.

ניתן לעקוב אחר ההנחיות המלאות של משרד הבריאות ולקבל מידע בדרכים הבאות:
אתר משרד הבריאותhttp://bit.ly/MOH-Corona :
ישומון (אפליקציה) CoronApp
הודעות דובר רשמיות של משרד הבריאותhttps://t.me/MOHreport :
הנחיות בדבר אופן בידוד ביתי http://bit.ly/MOH-Corona
לדיווח עצמי על בידוד בית לחוזרים מחו"ל
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
לדיווח עצמי על בידוד בית לבאים במגע עם חולה מאומת
https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il
בהנחיית משרד הבריאות  -אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה
יש להתקשר באופן מיידי למוקד  101של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.
דיווח על הפרת בידוד בית https://survey.gov.il/he/quarantineviolation
מוקד משרד הבריאות בטלפון *5400

יש להמשיך ולעקוב אחר עדכונים באמצעי התקשורת

בברכת בריאות טובה לכולנו
יואל גמליאל
ראש המועצה

