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הפעילות במעונות תתחדש, על פי החלטת הממשלה
.10.5.2020החל מיום ראשון 

אגרת זו באה לפרוש בפניכם את ההכנות שאנו עושים
לקראת חזרתם של ילדי המעון ולהסביר כיצד תתנהל השגרה והשהות  

.שלהם במעון

החזרה איננה לשגרה הקודמת המוכרת והיא שונה ומאתגרת אתכם  
.כמו את צוותי החינוך ואת הילדים, ההורים

כי החזרה למסגרות מציבה  , מיותר לומר ועם זאת חשוב לנו להדגיש
אולם  , אותנו בפני התמודדות עם מצב מורכב והתמודדות לא פשוטה

.רגועה ושקטה, כדי שהחזרה תהיה בטוחההכלאנו עושים 

:ימי הפעילות במעון
בשעות  , הפעילות במעונות תתקיים בכל ימות השבוע

.הפעילות הרגילות
.13:00שעת סיום המעון בשעה 10.5.2020, ביום ראשון*

:מיגון וניקיון
המועצה דאגה לכך שהמעונות יהיו נקיים ומסודרים לקראת חזרתם של  

.בכל המעונות בוצע ניקיון יסודי, הילדים

:מסיכת פה ואף
כל איש צוות יעטה  . צוות המעון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות

ילדי הגן אינם נדרשים לעטות מסכה כזו  . מסכה בקבלת הילדים ובחצר
.על פניהם

:הצהרת בריאות
יהיה עליכם למלא מידי בוקר טופס הצהרת בריאות המעיד על כך  

.מעלות ושאין לו תסמיני קורונה38שלילדכם אין חום מעל 
את הטופס המלא תתבקשו להביא אתכם בכל בוקר אל המעון  

.  ולמוסרו לצוות
.ללא הטופס לא ניתן יהיה לאפשר את כניסת הילד אל המעון



:כניסה למעון
.בתקופת הקורונה לא תותר כניסה של הורים למעון

.צוות המעון יאסוף את הילדים מהשער
,  תתבקשו לשמור על מרחק של שני מטרים, בהגיעכם לשער המעון

.במידה ויהיו שם הורה וילד נוספים על פי הנחיות משרד הבריאות

עקב הנחיות משרד החינוך והבריאות אין כניסה לרכבים
ניתן להיכנס רגלית לכפר רק דרך השער הנמצא  ". עיינות"לכפר הנוער 

.בין מתחם גני הילדים לכפר הנוער

:שמירת היגיינה ושטיפת ידיים
במהלכה ובסיומה תתקיים הקפדה יתרה על  , לפני תחילת כל פעילות

אנשי הצוות והילדים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים . היגיינה אישית
.וסבון כחלק משגרת היום

:מזון
אספקת מזון תיעשה כבשגרה תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד  

.הבריאות

:תנאי בריאות
הצוות יפעל בהתאם  , במידה וילד יחוש ברע במהלך יום הלימודים

.לנהלי משרד הבריאות ויידע מידית את ההורים

היו זמינים לכל מקרה שבו ילדכם  , עם החזרה ללימודים בימי קורונה
עדכנו את . על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר בהקדם, לא יחוש בטוב

צוות המעון על כל שינוי במצב הבריאותי של ילדכם ואל תשלחו אותו  
.אם אינו חש בטוב

צוות המעון עומד לרשותכם  , במידה ויש לכם שאלות נוספות
.בכל התלבטות או בעיה

קארין גזלה
מנהלת מחלקת חינוך

שלמה אלימלך
ראש המועצה


