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במוסד החינוכי1

 .1על רקע הירידה בתחלואה עדכן משרד הבריאות את צו בריאות העם מיום  , 10.3.2022להלן עיקרי השינויים:
א .תלמידים ועובדי מוסד חינוכי לא מחוסנים או לא מחלימים שבאו במגע הדוק עם מאומת אינם נדרשים להיכנס
לבידוד ,ככל האזרחים.
ב .תלמיד או עובד מוסד חינוכי לא מחוסן או לא מחלים המתגורר עם מאומת ,ייכנס לבידוד בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,ככל האזרחים.
ג .תלמידים ועובדי מוסדות החינוך מאומתים יפעלו בהתאם להנחיות הבידוד של משרד הבריאות.
ד .תסמינים :עובדי מוסד חינוך או תלמידים עם תסמיני קורונה יישארו בביתם עד חלוף התסמינים .מומלץ לבצע
בדיקת אנטיגן ולפעול לאור תוצאת הבדיקה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 .2תפקיד נאמן קורונה בסד"פ בעת גילוי מאומת:
א .בית הספר היסודי  -סיוע למנהל/ת ביה''ס בהובלת המענה והטיפול מתחילתו ועד סופו בהתאם לנוהל.
ב .בגן הילדים  -סיוע למנהלת הגן ,ככל הניתן ,בדגש על סיוע מידי בביצוע הפעולות מול המשל''ט ומול הרשות
המקומית בהתאם לנוהל.
 .3במסגרת עדכון צו הבידוד הותאם סד"פ בעת גילוי תלמיד מאומת במוסד החינוכי כדלהלן:
א .במידה והתלמיד התגלה כמאומת בזמן שהייתו בבית הספר  -יש לדאוג להפריד אותו משאר התלמידים ,ככל הניתן,
עד בוא הוריו לאוספו.
ב .במידה והתלמיד התגלה כמאומת בזמן שהייתו בביתו ,יש לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
ג .מנהל המוסד החינוכי יידע את הורי התלמידים של הכיתה שבה התגלה המאומת (הכיתה תמשיך ללמוד כרגיל).
ד .מנהל המוסד החינוכי יקפיד על כך שמי שחייב בבידוד ,כאמור לעיל לא ייכנס למוסד החינוכי.
 .4בצל ההקלות אנו נדרשים להעלות את המודעות בקרב התלמידים וההורים ,כי תלמיד/עו"ה שמתגלים אצלו תסמינים
ע"פ הגדרות משרד הבריאות יישארו בביתם עד חלוף התסמינים.
 .5יש להמשיך ולבצע מעקב יומי וצפייה במידע על מאומתי קורונה מבודדים ופטורים מבידוד במוסד החינוכי בדף מידע
נתוני קורונה"  -דשבורד" מנהלי מוסדות חינוך.

 1סד''פ גילוי מאומת במעונות היום מוגדר במסמך אורחות חיים במעונות היום
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 .6תרשים סכמתי סד"פ בעת גילוי תלמיד מאומת במוסד החינוכי:

גילוי מאומת
בבית

במוס''ח
יש לדאוג להפריד אותו
משאר התלמידים ,ככל
הניתן ,עד בוא הוריו
לאוספו

המאומת יישאר בבית
ופועל ע"פ הנחיות משרד
הבריאות

העברת עדכון להורי תלמידי
הכיתה אודות המאומת שהתגלה
(ללא דיווח פרטי זהותו) שאר
הכיתה ממשיכה
ללמוד כרגיל

חדר מצב משרד החינוך

