
חובה לעטות  מסיכת פה ואף בכל יציאה מהבית. מגן הפנים השקוף אינו פוטר ממסכה.
 חובה לשמור על היגיינה.

 חובה לשמור מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם.
 אין להיכנס למקום ציבורי בעת מחלת חום או בעת הופעת תסמינים נשימתיים.

יש לשמור כל העת על הכללים הבאים על מנת למנוע הדבקה:

יש מספר סיבות לכניסה לבידוד:
מי צריך להכנס לבידוד?

יחד נשמור על הבריאות של כולנו
 זה בידיים שלנו!

נדרשים להיכנס לבידוד?
זבולון עושים קצת סדר

  מי שבא עימו במגע הדוק של פחות מ-2 מ' למשך למעלה חולה בעל תסמינים שתאריך הופעת תסמיניו ידוע-
מרבע שעה במהלך ה-4 ימים שקדמו לתסמינים.

חולה תסמיני שאין מידע לגבי תאריך הופעת התסמינים- מי שבא עימו במגע הדוק של פחות מ-2 מ' למעלה מרבע
שעה במהלך ה-10 ימים הקודמים ליום ביצוע הבדיקה של החולה המאומת.

חולה מאומת שאין לו תסמינים- מי שבא עימו במגע הדוק של פחות מ-2 מ' ולמעלה מרבע שעה במהלך ה-7 ימים
הקודמים ליום ביצוע הבדיקה של החולה המאומת.

בעקבות מגע עם חולה מאומת:

מי שנבדקו לקורונה בשל חשד למחלה - על אנשים שנבדקו בחשד להדבקות בקורונה להיכנס לבידוד עד לקבלת
תוצאה שלילית. אם הם נבדקו בשל מגע עם חולה מאומת, על הנבדקים להשאר בבידוד את מלוא 14 הימים ללא קשר

לתוצאות הבדיקה.

מי ששבו לישראל מכל יעד בעולם.

 להישאר בבידוד בבית. יש למדוד חום פעמיים ביום. ניתן לצאת אנשים עם חום- על אנשים עם חום של 38 מעלות 
מבידוד כאשר במשך יומיים נמדד חום נמוך מ-37.5 מעלות.

משך הבידוד
יש להשלים את כל ימי הבידוד גם אם התקבלה תשובה שלילית לבדיקה לזיהוי נגיף הקורונה.

מי שחלה משוחרר מבידוד רק באישור רופא.

משך הבידוד-14 יום מהמפגש עם החולה (אם היה יותר ממפגש אחד אז מהמפגש האחרון)

בידוד ילדים ונוער
הילד/ה או נער/ה בוגר דיו ויכול להיות בחדר נפרד בו יתנהל/תתנהל בימי הבידוד ויש בבית שרותיים ומקלחת
אישיים שלא יעשה בהם שימוש כלל של יתר בני הבית. אוכל ושתיה מוגשים לו לחדר ואין לו מגע עם אף אחד מבני
הבית. פינוי אשפה וכביסה יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. תתאפשר הגעה של יתר בני הבית לכל הפעילויות

ובכללן מקומות עבודה ומוסדות חינוך. מצב זה אפשרי אך ורק אם אין מגע בין בני הבית למבודד!

ילד/ה צעיר/ה-אחד ההורים והילד/ה נכנסים לבידוד. אם הבידוד מוקפד לפי הנחיות משרד הבריאות ומתבצע
בחדר נפרד בו יתנהלו בימי הבידוד ומקצה למבודדים שירותיים ומקלחת נפרדים, שלא יעשה בהם שימוש כלל של יתר
  אוכל ושתיה מוגשים לחדר ואין מגע ישיר עם אף אחד מבני הבית. פינוי אשפה וכביסה יבוצעו בהתאם בני הבית!
להנחיות מברד הבריאות. תתאפשר הגעה של יתר בני הבית לכל הפעילויות ובכללן מקומות עבודה ומוסדות חינוך.

חשוב להדגיש -אין מגע בין בני הבית למבודדים!
בידוד משפחתי – במקרה בו הילד/ה צעיר/ה או המסגרת הביתית אינה מאפשרת הפרדה בין המבודדים ליתר בני
הבית יתקיים בידוד משפחתי, בו כל המשפחה נכנסת לבידוד. המשפחה נשארת בבית ואין יציאה לעבודה ו/או

למוסדות חינוך.

בידוד מבוגרים
המבוגר יתנהל בחדר נפרד בו ישהה בימי הבידוד לבדו. יוקצו בבית שירותים ומקלחת אישיים שלא יעשה בהם
שימוש של יתר בני הבית. אוכל ושתיה מוגשים למבודד/ת לחדר ואין מגע עם אף אחד מבני הבית. פינוי אשפה וכביסה
יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. במקרה כזה תתאפשר הגעה של יתר בני הבית לכל הפעילויות ובכללן

מקומות עבודה ומוסדות חינוך. חשוב להדגיש -אין מגע בין בני הבית למבודד!

מבוגר שאינו יכול  לשהות לבדו מכל סיבה שהיא, ישהה עמו אדם נוסף, ההתנהלות תהיה כפי שצוין מעלה בבידוד
הורה וילד/ה.

מי שמתגלה כחולה קורונה
הישארו בבידוד

פעלו על פי ההנחיות שקיבלתם מהמרפאה ו/או משרד הבריאות
כל מי שבא עמכם במגע הדוק: בני הבית, חברים, קולגות לעבודה, שכנים ואחרים – מחוייבים להיכנס לבידוד. 

ידעו את:
משרד הבריאות באמצעות אתר המשרד ולקבלת הנחיות להמשך.

צח"י הישוב או ועד הישוב– כדי שיוכלו לסייע לכם בבידוד וגם לעדכן את מי שצריך להכנס לבידוד. 
             הצח"י לא יחשוף את שימכם אם אינכם רוצים בכך, אך חשוב שהם ידעו על מחלתכם.

מי שחלה משוחרר מבידוד רק באישור רופא.
בנוגע לפינוי אשפה מביתו של חולה, כאשר יודעים מיהו החולה יש לפנות ישירות לרחל סלע 054-6833033

מטרת הבידוד היא קטיעת שרשרת ההדבקה. 
התנהלות שאינה עומדת בהנחיות יכולה לייצר המשך הדבקה ולפגוע באנשים הקרובים לכם.

בכל עת ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון 106 ולקבל סיוע.

*בכל מקרה של אי התאמה - הנחיות משרד הבריאות וממשלת ישראל הן הקובעות


