מועצה מקומית אזור – לשכת ראש המועצה
רחוב יצחק שדה  18אזור – 5801209
טל ,03-6534513 :פקס 03-5594066:
דוא"ל ,ariept@azor.muni.il :אתר האינטרנטazor@muni.il :
תושבים יקרים
בסיום ישיבת הערכת מצב שהתקיימה היום (חמישי )11.3.2020 -בראשותו של ראש המועצה אריה פכטר בנושא
נגיף הקורונה ,ולאחר ששקלנו במלוא הרצינות את האפשרויות המונחות לפתחנו לצמצום התפשטות הנגיף ולמתן
מענה מיטבי לתושבי אזור אנו מעדכנים אתכם לגבי ההחלטות כפי שגובשו:
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קבלת קהל -כלל מחלקות המועצה יתנו מענה ושירות דרך הטלפון ,דוא"ל ,אתר המועצה והפייסבוק.
לא תתקיים קבלת קהל פיסית .לנוחיותכם ,רשימת פרטי ההתקשרות של מחלקות המועצה:
http://www.azor.muni.il/html5/?_id=9122&did=9971&G=9122
שהיית תושבים בבידוד -תושבים השוהים בבידוד  -יש לדווח למשרד הבריאות בלינק המצורף מטה.
קיום אירועים  -בהתאם להנחיית משרד הבריאות הוחלט כי יבוטלו אירועים יישוביים הצפויים לכלול 100
איש ויותר .הודעות בנושא יצאו במסודר באתר המועצה ובפייסבוק הרשותי .חשוב לעקוב.
טיולים תנועות הנוער -החלטה בנושא תתקבל בקרוב ותועבר באופן מסודר.
חיטוי מוסדות חינוך  -ביה"ס יוספטל יעבור חיטוי יסודי וזאת לצד הגברת הניקיון ביתר מוסדות החינוך.
שירותי הספרייה  -הספרייה תקבל מבקרים תוך הקפדה על שהיית בודדים במתחם.
שירות פסיכולוגי  -טיפולי השפ"כ יימשכו כסדרם ,תמיכה חדשה תעשה באופן טלפוני.
קשר עם הציבור -לצד יתר אמצעי הקשר אותם אנו מפעילים עם הציבור ,הוקם ווטסאפ ייעודי שתכליתו קשר
רציף עם התושבים במגוון הנושאים שעל סדר היום .אנו נפעל להעביר הודעה אחת ביום המרכזת את כל
המידע החשוב והנחוץ .מספר טלפון ווטסאפ המועצה.058-5577107 :
יש להקפיד על עיקרי הנחיות משרד הבריאות – הנחיות ששומרות על בריאות הציבור.
ניתן לעקוב אחר ההנחיות המלאות של משרד הבריאות בדרכים הבאות:
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אתר משרד הבריאותhttp://bit.ly/MOH-Corona :
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ישומון (אפליקציה) CoronApp
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הודעות דובר רשמיות של משרד הבריאותhttps://t.me/MOHreport :
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הנחיות בדבר אופן בידוד ביתי http://bit.ly/MOH-Corona

לדיווח עצמי על בידוד בית לחוזרים
.14
מחו"ל https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
לדיווח עצמי על בידוד בית לבאים במגע עם חולה מאומת
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health.gov.il40https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees% .16
 .17בהנחיית משרד הבריאות  -אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש
להתקשר באופן מיידי למוקד  101של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף.
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דיווח על הפרת בידוד בית https://survey.gov.il/he/quarantineviolation
מוקד משרד הבריאות בטלפון *5400

.19
.20
 .21יש להמשיך ולעקוב אחר עדכונים באמצעי התקשורת

