בס"ד ,ד סיון תש"ף27.5.2020 ,
הנחיות חזרה לסניפים לאחר השבתת הקורונה על פי הנחיות משרד החינוך – ומבט לקיץ
הורים יקרים,
לאחר יותר מחודשיים ,אנחנו שמחים ונרגשים לחזור לפעילות בסניפים .כולנו חיכינו וציפינו לרגעים האלה תקופה
ארוכה .להלן הנחיות החזרה לפעילות המחייבות אותנו כתנועה .אנו מבקשים מכם לסייע לנו ככל האפשר במילוי
ההנחיות האלה ולא להעמיד את צוות הסניף במצבים לא נעימים ושאסור להם לאפשר.
פעלנו בשבועות האחרונים כדי לוודא שהסניפים כשירים להחזרה לפעילות ,ודאגנו לצייד את כל הסניפים בחומרי ניקוי
והיגיינה לשם כך .חשוב ל ציין שאנו מתכוונים לבצע בקרות מתמידות על אופן הטמעת וקיום הנהלים בסניפים ,ובמידה
ויימצא סניף שלא פועל כמצופה – הוא ייסגר מיידית עד להודעה חדשה.
מעבר לכך ,שימו לב ש ייתכנו שינויים בשעות הפעילות מכיוון שכמות החניכים במקביל בזמן נתון מוגבלת על פי נוהל
זה .אנא קבלו זאת בהבנה ,כמו את יתר הדרישות.
בנוסף ,אנו עמלים לפרסם בהקדם את מתווה מפעלי הקיץ הבעל"ט .נכון לעכשיו ניתן לומר ש:
ההכנות למחנות יתקיימו בתאריכים :יג-טז אב 3-6/8
מחנות הבנים יתקיימו בתאריכים :יט-כד אב 9-14/8
מחנות הבנות יתקיימו בתאריכים :כו אב-א אלול 16-21/8
תאריכים מדוייקים יותר נפרסם בהקדם האפשרי .אנא קבלו את חוסר הוודאות בהבנה .כולנו באותה סירה...
להלן הנחיות החזרת הפעילות בסניפי התנועה:
 .1סניפים יורשו לחזור לפעילות רק לאחר שקיבלו אישור רכז/ת האזור לכך ובתנאים הבאים:
א .ניקיון הסניף והכנתו כראוי לקראת החזרה.
ב .מינוי נאמן קורונה ודיווח עליו( .מעל גיל )18
 .2תפקיד נאמן קורונה סניפי:
א .תדרוך צוות המדריכים והחניכים על המותר והאסור בתקופת שגרת הקורונה כפי שמנחה משרד
הבריאות מעת לעת ועל פי הנחיות התנועה.
ב .אחריות על הניקיון וההגיינה בסניף.
ג .וידוא ובקרה שהנחיות אלו מתקיימות ומבוצעות.
ד .דיווח לממונה הקורונה האזורי על יישום ההנחיות ועל מקרים חריגים או כאלה שדורשים התייחסות וטיפול
– הן בריאותית והן משמעתית.
 .3על כל חניך/מדריך/חג"סניק שנכנס לסניף ,להציג בפני נאמן הקורונה או מי מטעמו – הצהרת בריאות.
 .4לא תותר כניסתם של מי שחום גופם עולה על  38°צלזיוס.

 .5ניתן להסתמך על הצהרת בריאות מאותו הבוקר שניתנה לבית הספר( .כלומר :יש לצלם את ההצהרה ולשלוח
אותה לממונה הסניפי).
 .6חובה על כל הנוכחים בשטח הסניף לעטות מסכת אף ופה בכל זמן הפעילות ,למעט במקרים אותם החריג
משרד הבריאות.
 .7יש להקפיד על מרחק של  2מטר לפחות בין אדם לחברו.
 .8תפילות יתקיימו על פי הנחיות משרד הבריאות לעניין תפילות ,ובין היתר:
א .עד  50איש באולם ,ובמרחק של  2מטר זה מזה.
ב .יש להצטייד בסידורים אישיים.
ג.

אין לנשק את תשמישי הקדושה ,ויש לצמצם עד כמה שניתן את המגע עם ספרי התורה.

 .9הגעה לסניף – על פי הנחיות משרד הבריאות בנושא תחבורה.
 .10הגיינה אישית:
א .שמירה קפדנית על כללי היגיינה ובמיוחד שטיפת ידיים.
ב .יש להמנע לחלוטין ממגע פיזי ,כולל לחיצת ידיים ,חיבוקים וכד'.
ג .יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים.
ד .יש לקבוע מסדרי שטיפת ידיים סדירים.
ה .חשוב לאוורר את המבנה כמה שניתן.
ו .יש לחטא ידיות ודלתות באופן סדיר.
ז .יש להמנע מלנשק מזוזות ותשמישי קדושה אחרים.
 .11בכל רגע נתון ,כמות הנוכחים בסניף לא תעלה על  60איש .באחריות נאמן הקורונה/המרכזת לדאוג
ל"מערכת שעות" סניפית במידת הצורך בכל יום פעילות ,כאשר בין מחזורי הפעילות מתבצע חיטוי וניקיון של
הסניף.
 .12בסיום כל יום פעילות יתבצע ניקיון יסודי כולל ריקון פחים וחיטוי הסניף – בתורנות בין הקבוצות .יש להקדיש
לכך זמן במערכת השעות.
בהצלחה וקיץ נעים לכולם!
חזקו חברים
אביעד מוזס
סמזכ"ל

