מדינת ישראל
משרד החינוך

הנדון  :אירוע התפתחות נגיף הקורונה בישראל – הנחיות משרד החינוך
רקע כללי
על רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה בישראל ובעקבות היחשפות של אוכלוסייה לקבוצת התיירים מדרום קוריאה ,משרד החינוך
פועל על פי הנחיות משרד הבריאות אשר מנהל את האירוע ברמה הלאומית.
בכל בית ספר אשר קיים בו חשד או חשש לחשיפה לקבוצה הדרום קוריאנית ,ידווח באופן מסודר למנהל/ת המחוז ,מפקחת על
הבריאות המחוזית או מפקחת בית הספר.
להלן הנחיות כלליות:
 .1ברמה ארצית :
א .משרד החינוך העביר למחוזות ולמוסדות החינוך הנחיות ברורות על מנת למנוע חשיפה אפשרית וכל זאת כדי לקיים שגרת
לימודים מלאה ותקינה בכל תרחיש אפשרי.
ב .משרד החינוך מפעיל את מנגנוני החירום בהתאם להתפתחויות וצרכי השטח בתיאום מלא עם משרד הבריאות.
ג .המשרד פתח קו חם טלפוני 073-3931111 ,1-800-25-0025 :
ד .מטה החירום של משרד החינוך יהיה ערוך לכל החמרה על – פי "נוהל פנדמיה".
ה .משרד החינוך מעמיד את התמיכה הנפשית הנדרשת ,לתלמידים ולסגלי ההוראה הרלוונטיים ברשויות.
ו .משרד החינוך העביר תדריך לשיח מורים תלמידים.
 .2ברמה מחוזית :
על מנהל/ת המחוז לעקוב אחר המוסד החינוכי אשר תלמידיו שהו בסמוך לקבוצת הצליינים הדרום קוריאנים וקיבלו הנחיה לבידוד.
א .על המחוז למנות צוותי תמיכה וליווי מחוזי לכל בית הספר אשר יכללו:
 .1יועצים חינוכיים ופסיכולוגים של שפ"י
 .2צוות בריאות שיכלול את הממונה על תחום הבריאות
 .3צוות תקשוב שידאג להעמיד אמצעים מקוונים כדי לעמוד בקשר עם התלמידים המבודדים בביתם ולתת להם
בימי הבידוד את המענים הלימודיים הנדרשים.
ב .המחוזות יעבירו רשימות מסודרות של תלמידים ועובדי הוראה אשר היו בטיול בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ג .המחזות יקיימו מעקב שוטף על נוכחות תלמידים בבית הספר.
ד .המחוזות יפעלו בשיתוף מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הרלוונטיות.
 .3ברמה בית ספרית :
א .סדר פעולות לקבוצת תלמידים וסגלי הוראה שהייתה במגע עם הקבוצה הקוריאנית:
.1הקבוצה תפעל על פי הנחיות משרד הבריאות בנוגע לבידוד הנדרש והתנהגות כמפורט באתר משרד הבריאות.
.2בית הספר יפעיל צל''ח בית ספרי לטיפול על -פי הנחיות שפ''י ויהיה בקשר ישיר עם השפ''ח והמשפחות לכל סיוע.
. 3בית הספר יפעיל למידה מרחוק לתלמידים השוהים בבידוד
 .4הצוות החינוכי יקיים קשר שוטף עם התלמידים והמורים שנמצאים בבידוד
ב .סדר פעולות כלל בית ספרי :
 .1הצוות החינוכי יקיים שיח עם התלמידים על – פי הנחיות המצורפות
 .2הצוות החינוכי יקיים מעקב הדוק אחר נוכחות תלמידים במהלך השבוע הקרוב.

בברכת בריאות טובה

