 -מנצחים את הקורונה -

מדינת ישראל

"הכי רחוק הכי קרוב"

משרד החינוך

הוראות ודגשים להפעלת ילדי עובדי מערכת הבריאות  -קורונה
בכפוף לנוהל הפעלת ילדי עובדי מערכת הבריאות

א .נוהל ההפעלה מיועד לילדי עובדי מערכת הבריאות בלבד ,בטווח הגילאים  3-12שנים.
ב .כל קבוצת ילדים ואנשי צוות תכלול עד  10איש.
ג .יש להקפיד על מרחק של  2מטר בין הילדים והמדריכים/מתנדבים בכל מהלך הפעלתם.
ד .הפעלת מספר קבוצות באותו מתחם מחייבת הפרדה מוחלטת של הקבוצות בכיתות ,בחצרות ,וכן
בשירותים והציוד.
ה .הקבוצות תהיינה קבועות ,ללא העברת ילדים ו/או צוות ו/או ציוד כלשהו בין הקבוצות והמתחמים.
ו .בקליטת ילד ,על ההורה למלא טופס קליטה ובו יצהיר ,כי אין לילד בעיית בריאות ,ובכלל זה אלרגיות ,או
בעיות בריאותיות כרוניות אחרות ,כולל ,כי לא היה לילד חום ,בבוקר הפעילות או ביומיים שקדמו לו ,והוא
אינו מחויב בבידוד .בנוסף ,ההורה יציין העדפות והרגלים מיוחדים של הילד.
ז .יש לוודא כי ההורה מביא את ילדו ,עם מדחום אישי ,ללא חום ו/או תסמינים הקשורים לקורונה.
ח .ההורה/מלווה ימדוד ,באופן אישי ,חום לילדו בכניסתו למרחב הפעילות.
ט .אחראי מטעם הרשות/צוות יוודא מדידת חום ע''י ההורה כתנאי לכניסתו למרחב הפעילות וינהל רישום
ומעקב בטופס רשימת נוכחות יומית ומידת החום שנמדדה לילד.
י .חל איסור מוחלט על ההורים/מלווים של הילדים להיכנס למרחב הפעילות.
יא .יש לדאוג לכך ,שאיסוף הילדים ע''י ההורה/מלווה יתבצע מחוץ למרחב הפעילות.
יב .בהפעלת מספר קבוצות באותו המתחם נדרש להגדיר לכל קבוצה ,זמנים שונים ליציאה לחצר ,תוך הקפדה,
כי לא ייעשה שימוש באותה החצר ע"י קבוצה אחרת במשך כל יום הפעילות .במידת הצורך והאפשר ,תחולק
החצר למתחמי משנה ומופרדים ,כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות משלה.
יג .האחראי מטעם הרשות יוודא כי מרחבי הפעילות של הילדים בטיחותיים.
יד .יש לוודא מול המתנדבים/צוותים שאינם נדרשים לבידוד ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
טו .על הצוות/מתנדבים לגלות אחריות אישית ולהגיע לפעילות ללא חום ו/או תסמינים הקשורים לקורונה.
טז .אנשי הצוות/מדריכים יקפידו על היגיינה אישית וסביבתית ,כמו גם הקפדה יתרה על רחיצת ידיים ,הן
לטובת ההיגיינה האישית והן כאקט לימודי וחינוכי.
יז .אחראי מטעם הרשות יפעיל את הילדים .לפרטים על תוכניות הפעילות ראו בדף מכלול חינוך בשעת חירום
בפורטל רשויות ובעלויות.
יח .יש לוודא עם ההורים ,שכל ילד/ה יגיע עם האוכל שלו (כריכים ,פירות וכו') לפי לו''ז ההפעלה היומי.
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בבריאות ובהצלחה
אגף לביטחון ,שע''ח ובטיחות ומינהל חברה ונוער
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