
 

 

 

                                                 

                                            
  ט' בחשון, התשפ"א                                    
  2020אוקטובר  27                                    
  413623320סימוכין:                                     
  (במענה: ציין סימוכין)                                    

  
  

  לכבוד

  הספר היסודיים-בתי –נהלה צוותי החינוך וההוראה, עובדי מ

  ד'-שכבות א'

  

  שלום רב,

 

על רקע שיפור מגמות התחלואה בישראל בשבועות האחרונים, אנו נערכים להפעלת שלבי ההמשך במתווה ההגבלות, על פי 

להיפתח מחדש במהלך הימים הקרובים,  ד'-בשכבות א'מדרגי ההקלות שהוחלטו על ידי הממשלה. במסגרת זו, צפוי החינוך 

  ולחזור לפעילות שוטפת.

, התקיימה עבודת תכנון ותיאום לשיפור מתווה החזרה בספר היסודיים-שכבות אלו בבתילקראת הפתיחה המחודשת של 

לפעילות, בהובלת משרד הבריאות, החינוך, ומרכז השלטון המקומי. המטרה היא להבטיח חזרה בטוחה של הילדים והצוותים, 

  ית לצד שמירה זהירה על בריאותם.המאפשרת שגרה פדגוגית וחינוכ

מבצע מהיר  –ד'"-"מגן חינוך א'הינו  הספר-בבתיאחד המרכיבים המרכזיים עליהם סוכם להגברת החזרה הבטוחה לפעילות 

. מטרת לימודים) טרם פתיחת המורים, סייעים, צוותי המשרד, עוזרי חינוךלביצוע בדיקות קורונה מקיפות עבור צוותי החינוך (

תעשה עם מרכיב זהירות מקסימלי, תוך יצירת ביטחון ואמון בחזרה ללימודים  הספר-בתיהיא לוודא כי פתיחת  מהלך זה

  בקרב הציבור.

  .28.10.2020 -בכך, יוכלו לבצע את הבדיקות החל מיום רביעי ה המעוניינים החינוך צוותי אנשי

תוכלו להגיע לקופת החולים  אליה אתם שייכים בתיאום תור מראש מול מוקד הקופה. מסלול נוסף הוא  ,קעל מנת להיבד

פירוט *    3101כם, בתיאום תור בטלפון   אחד מאתרי הבדיקות הסמוכים למקום מגוריבפיקוד העורף  ועביצוע בדיקות בסי

  . tests-https://go.gov.il/teachersבקישור:  יופיע באתר משרד הבריאותהאתרים 

  שעות.   24-36תוצאות הבדיקה יתקבלו בטווח של 

  https://www.oref.org.il/פרטים נוספים נתן למצוא באתר פיקוד העורף בקישור: 

או כל מסמך אחר המעיד על מקום  , יחד עם ת.ז ותלוש משכורתוו הודעה שתקבלמכתב זה ו/אעם רצוי לגשת לבדיקה 

   .עבודתכם

  למען הסר ספק, אין צורך בבידוד לאחר הבדיקה אלא אם היא חיובית.

  איש צוות שחלה בעבר והחלים מקורונה, לא צריך להבדק שוב.

  ה.ניתן יהיה לפתוח את המוסד החינוכי/הכיתה גם טרם קבלת תוצאת הבדיק

לבצע את הבדיקה, וזאת על מנת להבטיח חזרה בטוחה ללימודים תוך שמירה על בריאותך ובריאותם של  כםאנו  קוראים ל

  הילדים והצוותים החינוכיים.

  אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה,
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