
 

 2020לדצמבר        7

 פ"א תש    סלו כ' באכ  

 :לכבוד

 המועצה האזורית דרום השרון תושבות ותושבי 

  

 מועצהגידול במספר החולים המאומתים בנגיף קורונה ב הנדון:

 

 , תושבות ותושבים יקרים

 

במגמה בימים אלה חל גידול משמעותי במספר החולים המאומתים לקורונה. מדובר  

חולים מאומתים,   23  במועצה  היו  ,6/12  -ה  אתמול,  ארצית, אך לצערנו גם מקומית.

ישנה משמע,    .חולים מאומתים בלבד  14היו    ימים, ביום חמישי,  4  רק לפני  כאשר

   .ימים ספוריםתוך  ועצהבמספר החולים המאומתים בממשמעותית עליה 

ממערכת החינוך מוביל לגידול דרסטי הגידול בחולים מאומתים, במיוחד כאשר הם  

ונכון להיום   נדרשים   ,ספרה  תיתושבים, מרביתם תלמידי ב  440במספר המבודדים 

 . 218ימים מספר המבודדים היה  ארבעה, כאשר לפני לשהות בבידוד

 

הנחיות משרד הבריאות, במטרה לצמצם את    ולשמור על  לכם להקפיד   אנו קוראים

 , על שכנינו וסביבתנו.נויותמשפח ה ולהגן על התחלוא

אנחנו   החינוך  למוסדות  והגנים  הספר  בתי  תלמידי  של  החזרה  עם  מבקשים כעת, 

בטוב  להדגיש חש  שאינו  מי  נדרש   לא:  אינו  אם  גם  החינוך  למוסדות  להגיע  יכול 

 לבידוד. 

מועצה יוגדר על פי פיקוד העורף כישוב אדום, יורחבו בישוב שימו לב כי במידה וישוב ב 

ועסקיים המגבלות   ציבוריים  במקומות  המותרת  התפוסה  ההתקהלות,  בתחום 

 בו והשתלבות תלמידיו במוסדות החינוך מחוץ לו.  ופתיחת או סגירת מוסדות החינוך

 

ההדבקה ועל  בדיקות קורונה מסייעות לאתר חולים בהקדם ולמנוע בכך את שרשרת  

לה מכם  נבקש  נוספים יכן  במוקדים  או  המועצה  שמציעה  הבדיקות  במוקדי  בדק 

 באזור.

 

 

          

 



 

 

לנוחיות התלמידים  ועמי אסף  ירקון  השבוע יתקיימו בדיקות קורונה בבתי הספר 

 וצוותי ההוראה. 

 כמו כן אוטובוס השירות יבצע בדיקות במוקדים נוספים. 

 10.12.20-ביום חמישי ה הלהלן מוקדי הבדיקות במועצ

 

 שעות  מקום הבדיקות 

 09:00 –  10:30 בית ברל   –בי"ס עמי אסף 

 11:00 –  12:30 מתחם המועצה  –בי"ס ירקון 

 13:00 –  14:30 מזכירות היישוב  – ירחיב 

 15:30 –  18:00 מתנ"ס  – צור יצחק 
 

 

     באזור השרון בשבוע הקרוב:להלן מוקדי הבדיקות 

 
 

אלינו אם אתם זקוקים לסיוע, לתמיכה או   שוב שאנחנו מזמינים אתכם לפנותנזכיר  

 למידע. 

 050-4767075לשאלות נוספות ניתן לפנות לורד שני, ממונה הקורונה במועצה: 

 03-9000530לאגף החינוך בטלפון: 

 053-3586168לאגף לשירותים חברתיים: 

 053-2942154או בווטסאפ:  03-9000629/03-9000677למוקד המועצה: 

 5400למוקד משרד הבריאות *ניתן לפנות בנושאי בריאות לשאלות נוספות 

 



 

 

 

 

 אנא התנהלו באחריות אישית. 

 עטו מסיכה, שימרו על ריחוק חברתי ועל היגיינה. 

 באמצעות שמירה על ההנחיות נוכל יחד לעצור את הגל.

 

 קוטעים את שרשרת ההדבקה ושומרים על דרום השרון ירוקה.

 

 שלכם,

 

 שרון סספורטס,      שרת גני גונן, או

 מנכ"ל המועצה                                    ראש המועצה

 

 

 :יםהעתק

 ליטל רהב, סגנית ראש המועצה

 יואב סבן, מנהל אגף תפעול וקב"ט המועצה 

 המועצה וממונה הקורנה במועצהורד שני, עוזרת ראש 

 מליאת המועצה

 יושבי ראש הוועדים המקומיים

 מזכירויות הישובים 

 הנהלות בתי הספר 

 מנהלי אגפי המועצה 


