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תושבים שלום,
בהמשך למכתבנו הקודם ,צוותי העבודה פועלים במלוא המרץ ומכינים את היישוב
להחלטות הממשלה .מספר עדכונים ודגשים:
כניסה לבידוד:
נבקש מכל מי שנכנס לבידוד בעקבות חזרה מחו"ל או בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,לעדכן א ותנו .המידע חשוב לנו על מנת לדרוש בשלמכם ,לאמוד צרכים
מיוחדים ולצורך קבלת תמונת מצב.
סא בלטים ,אורחים ובעלי מקצוע שאינם מהישוב:
אנו מבקשים שוב מכל אחת ואחד מכם לגלות אחריות אישית וקהילתית ולהימנע
מסיבלוט דירות ושיכון אורחים בעת הזו .ביסוד המעלה וחד נס התגלו מקרים של
קורונה בצימרים .חולים אלו סיכנו את בעלי הצימרים ואת אוכלוסיית היישוב.
באשר לקבלנים ובעלי מקצוע ,נא לפעול בהתאם להנחיות הממשלה .נא להבהיר
להם שהכלבו סגור בפני מי שאינו תושב ועליהם להישאר אך ורק באזור העבודה
שלהם ולא להסתובב בישוב.
דואר וכלבו:
הדואר -מגיע אחת ליומיים.
כלבו – מותרת כניסה רק לתושבי הישוב .דלת הכניסה נפתחת מבפנים על ידי צוות
הכלבו .עמדת כפפות וחיטוי נמצאת לפני הדלתות ,נא להשתמש בה.
שירות שליחויות לאוכלוסייה המבוגרת ואוכלוסייה בסיכון:
צוות המשלוחים ערוך ומוכן להביא אליכם כל מה שדרוש -ארוחות ,כלבו ,תרופות
ודואר .להזמנות ,נא לפנות ליפית גבאי בטלפון .050-2229191
תמיכה במצוקה נפשית בעקבות המצב:
רועי גרדי העובד הסוציאלי המלווה את הקיבוץ מטעם המועצה ,זמין לכם בכל מצוקה
נפשית או התייעצות בנושא .הטלפון של רועי .050-7272043
בנוסף ,המועצה מפעילה קו נוסף לסיוע ומענה נפשי ראשוני במספר 054-9607497
השתמשו בעזרה זו כמה שאפשר למען בריאותכם הנפשית.
אולפן לייב ואפליקציית :ZOOM
האולפן החל לפעול והתכנים ילכו ויתרחבו .מוזמנים להציע רעיונות על מנת לקיים
תרבות איכותית בישוב.
אם טרם הורדתם את תוכנת  ZOOMזה הזמן לעשות כך .נעמי גבאי התנדבה לסייע
בהורדת והתקנת התוכנה לכל מי שרוצה בכך .הטלפון של נעמי .052-3250307
נחשים:
הנחשים מתעוררים בתקופה זו .נבקשכם לנקוט משנה זהירות.
אנו נבצע בקרוב כיסוח עשביה בשצ"פ המזרחי בהרחבה ב' .בעלי שטחים ,נא דאגו
שהשטחים שבבעלותכם נקיים מעשביה גבוהה.

הנחיות חדשות משרד הבריאות:
משרד הבריאות ממשיך לעלות מדרגה בהנחיות .מצ"ב הנחיות חדשות .נבקש להקפיד
עליהם.

נמשיך ונעדכן בהתאם לצורך.
בריאות לכולם.
שי זיו
מנהל קהילה – אג"מ

שרון ליפשיץ
מנהלת קהילה – אגש"ח

