
 
 

 

 י״ד בתמוז ה׳תש״פ
 2020יולי  7

 תושבים יקרים,
 המועצה האזורית בהמשך להנחיות משרד הבריאות  המלצות הנדון:

 שלום רב,
הממשלה ומשרד הבריאות החליטו על נקיטת מספר צעדים לבלימת  עם העלייה במספר החולים והמבודדים ברחבי הארץ,

 התפשטות נגיף הקורונה.
 מרחק, חובת עטית מסיכה ושמירה על היגיינה. תשמיר ;נבקש מהציבור להמשיך ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות

מוטלת עלינו האחריות לשמור  חשוב להמשיך בשגרת החיים ולהניע את גלגלי המשק והכלכלה בכל הכוח, אבל דווקא כעת,
רק אם נקפיד על ההנחיות וניקח חלק בעצירת  ,עבור כל אחד ואחת מאתנו. זה יקרה ,על העמק הירוק שלנו, סגול ובריא

  שרשרת ההדבקה.
 יישובי העמק, בואו נשמור על המספרים הנמוכים כך.בנדבקים מאומתים בלבד  בעהשככל הידוע לנו, ישנם 

 !ישית וקהילתית, ויחד נצלח גם את זהאנא גלו אחריות א
 

 /https://www.emekyizrael.org.il/news/9באתר המועצה:  ניםחשיפה בעמק מתעדכהמוקדי 

 virus/guidelines-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry/ריכוז הנחיות משרד הבריאות : 
 

 :הקורונה נגיף התפשטות למניעת המועצה מהיערכות כחלק ההנחיות החדשות, ריכוז להלן

  אנשים,  20-פרטי של יותר מ עאירואו קיום  ,חל איסור על התקהלות מאורגנת - והתקהלויות אחרותהתכנסויות 
 .בשטחים פתוחים או סגורים, מסיכות עטייתתוך ובין אחד לשני  יםמטר 2במרחק של 

 בחודשים . על כן, הגבלות מסוימותתחת שאפשר את קיום המופעים  ,מתווה התרבות הוחלט על ביטול - אירועי תרבות
 רוכשי הכרטיסיםמחלקת התרבות תעמוד בקשר עם המנויים ועם  ., לא יתקיימו אירועי תרבות אזורייםיולי ואוגוסט

 לגבי מועדים חדשים לאירועים, ביטולים וזיכויים. 

 בלבד 19-כמות המתפללים בבתי התפילה ל חלה הגבלה על - בתי כנסת. 

 ייסגרו. פעילות ספורט מאורגנת תתאפשר רק ללא קהל.ת וחדרי הכושר והבריכות הציבורי - ספורט 

  למעט הבריכה התחרותית בנהלל, עבור ספורטאי המועדון בלבד.לא יפעלו,  - יישוביותבריכות שחייה 

 לא יפעלו - מכוני כושר .  

 או בשטח ציבורי אחר.  ,המצויים בגן ציבורי ,אסור השימוש במתקני שעשועים 

  אינם מאושרים.אירועי תרבות יישוביים 

 הדבר נכון  .סועדים נוספים בשטח פתוח 30-סועדים בשטח סגור ו 20במסעדות ניתן לארח עד  - מסעדות וחדרי אוכל
 גם לגבי חדרי האוכל בקיבוצים.

 בית הספר של החופש הגדול" והקייטנות לילדים שלומדים בגנים " - בית הספר של הקיץ, קייטנות ופעילויות נוער
הסעות יתקיימו כרגיל לקייטנות "בית הספר של החופש  .גבלות הקורונה הנוכחיותמד' יימשכו כרגיל, לפי -ובכיתות א'

ה מסמיכה את מנכ״ל משרד הבריאות לקבל החלטה בעניין פעילויות חינוכיות לגילאי ה׳ ומעלהממשלה  – הגדול"
 בהתייעצות עם השר להשכלה גבוהה.

 כפוף לתנאי התו הסגול. אנו מבקשים להקפיד על הגעה רק בקבלת הקהל ממשיכה  - קבלת קהל בבית המועצה
 .דוא"לבנושאים שלא ניתנים להסדרה באמצעות טלפון/ 

-04 במספר, שעות, למתן מענה לתושבים וליישובים במגוון נושאים 24במתכונת של  פעילחדר המצב במוקד המועצה, 
6520100 . 

  שירה לוין,
 דוברת המועצה

https://www.emekyizrael.org.il/news/9/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/

