אגף החינוך והנוער

איגרת לקהילת החינוך בעיר ראש העין
שאלות ותשובות בנושא התמודדות בתקופת הקורונה

ש .לאחד מבני הבית יש תסמיני קורונה – חום ,שיעול ,איבוד תחושת טעם וריח או הפרעות נשימתיות ,איך עלי להתנהל עם
החולה ועם שאר בני הבית.
ת .יש לפנות לרופא המשפחה ולבקש בדיקת קורונה .עד לקבלת תשובה מומלץ לשמור על בידוד מניעתי ולא לשלוח את
הילדים למסגרות חינוכיות.
ש .קיבלתי הודעה שעלי להיכנס לבידוד ,למי עלי להודיע?
ת .החוק מחייב כניסה מידית לבידוד ,כמו כן החוק מטיל חובת דווח של פרטי המבודד באתר משרד הבריאות במקביל יש לדווח
לצוות המסגרת החינוכית באופן מידיי .במידה ולא ניתן לשמור על בידוד )בית שאין בו אפשרות הפרדה של שירותים וכו‘( – כל
בני הבית נדרשים להיכנס לבידוד.
ש .ילדי קיבל הנחייה להיכנס לבידוד מהמסגרת החינוכית ,מה עלי לעשות?
ת .החוק מחייב כניסה מידית לבידוד ,במידה ולא ניתן לשמור על בידוד )במקרה של ילד קטן או בית שאין בו אפשרות הפרדה
של שירותים וכו‘( – כל בני הבית נדרשים להיכנס לבידוד.
ש .קיבלתי הודעה ממשרד הבריאות שאני חולה מאומת ,למי על להודיע?
ת .אם יש לך ילדים במערכת החינוך,עליך להודיע מיד לצוות המסגרת החינוכית .כמו כן כל בני הבית צריכים להיכנס לבידוד
מאחר ובאו במגע ישיר עם חולה מאומת .בנוסף ,יש לדווח באתר משרד הבריאות על כניסה לבידוד.
ש .אני בבידוד וקיבלתי תשובה שלילית לקורונה ,האם אני ובני ביתי צריכים לסיים את הבידוד?
ת .מי שביצעו בדיקה בהיותם בבידוד ,חייבים להשלים את תקופת הבידוד ) 14ימים( גם במקרה ותוצאת הדגימה שלילית.
ש .האם מותר לי לטפל בילדיי כאשר אני מבודד אך לא מאומת?
ת .לא ,עליך לשמור על בידוד הרמטי ,במידה ולא ניתן לשמור בידוד משאר בני הבית ,כל הבית/בני המשפחה נידרש
להיכנס לבידוד
ש .קיבלתי הודעה שאני חולה ואין לי תנאי בידוד הולמים ,מה ניתן לעשות?
ת .ניתן לצאת למלונית ע“י פניה לאגף לשירותים חברתיים .הילה חזי בטלפון 052-7056970
ש .מה ההגדרה ל"מגע הדוק"? איך אדע אם להיכנס לבידוד?
ת" .מגע הדוק" מוגדר כשהייה של פחות מ  2-מטרים למשך  15דקות לפחות עם חולה מאומת ,כאשר מתקיימים  2תנאים
הללו יחד.
ש .איך אדע אם עלי להיכנס לבידוד? האם יש צורך בהנחיה מפורשת ממשרד הבריאות?
ת .אין צורך בהנחיה מפורשת של משרד הבריאות .אם אתם יודעים שהייתם במגע הדוק עם חולה ,יש להיכנס לבידוד.
במקרה של קבלת איכון באמצעות מסרון ) (SMSאו הודעה קולית ממשרד הבריאות ,חובה על מקבלי המסרון או ההודעה
להיכנס לבידוד מיד עם קבלתה ,גם אם ההגדרה של "מגע הדוק" לא תקפה לגביהם .מספר טלפון לאימות זהות מסרון או
הודעה קולית הנשלחים ממשרד הבריאות .08-6822334 -
ש .קיבלתי תשובה חיובית לקורונה לאחר  4ימים מהבדיקה .האם כל מי שהיה בקרבתי בזמן הזה צריך להיכנס לבידוד?
ת .כן  ,כל מי שבא במגע הדוק עם חולה קורונה נדרש להיכנס לבידוד .אנשים שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת ,נדרשים
להיכנס לבידוד למשך  14ימים מיום חשיפתם למאומת .הנדרשים להיכנס לבידוד ותקופת מגעים נקבעים בתחקיר
אפידמיולוגי בלבד.
ש .למי ניתן לפנות בשאלות בנושא בריאות?
ת .לרופא המשפחה ,למוקד קופת החולים או למוקד משרד הבריאות בטלפון  *5400מוקד קורונה בחינוך
פניה למוקד  ,106שלוחה  ,2ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
ש .למי ניתן לפנות בשאלות בנושא אירועי קורונה במערכת החינוך העירונית?
ת .למוקד קורונה בחינוך ,פניה למוקד  ,106שלוחה  ,2ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

קהילת חינוך יקרה ,זה בידיים שלנו ממ"ש

בריאות לכולם ושנה טובה.
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