
 

 איגרת   מסרים   לראשי   רשויות 
 מעודכן   לתאריך    01.04.2020  בשעה    18:00

 
 אנחנו   עוברים   תקופה   לא   פשוטה   אשר   תימשך   זמן   רב,   ותדרוש   מכולנו   אורך   רוח,   גמישות,   והבנה.    אנחנו ●

 יודעים   בוודאות   שתקופה   זו   הינה   זמנית   והיא   תסתיים . 
 מדובר   באיום   נסתר   מהעין,   לא   מוכר,   ומסוכן   מאוד,   שאין   עבורו   חיסון   או   תרופה,    אבל   יש   עבורו   טיפול! ●

 הטיפול   האפקטיבי   ביותר   הוא   הבידוד.    אזרחים   שיישמעו   להנחיות,   ימנעו   את   התפשטות   הנגיף. 
 האזרחים   הותיקים   נמצאים   בסיכון   מוגבר   לפגיעה   משמעותית   מהנגיף.    האחריות   האישית   של   כל   אחד ●

  מאיתנו   תשפיע   לא   רק   על   בריאותינו   אלא   גם   על   בריאות   הסובבים   אותנו. 
 ממשלת   ישראל   אישרה   תקנות   לשעת   חירום,   על   פיהן   כולם   נדרשים   להישאר   בבית,   למעט   יציאה   לצורך ●

 חיוני.   מגבלות   אלו   אינן   פשוטות   ליישום,   אך   הכרחיות   על   מנת   להבטיח   את   בריאות   כולנו. 
 החגים   המתקרבים   ובאים,   טומנים   בתוכם   תקווה   ואופטימיות.    חשוב   שנחגוג   את   החגים   תוך   שמירה   על ●

 המגבלות   וההנחיות .   זוהי   חובתנו   והיא   תקפה   לכל   מגזר,   דת,   גזע   ולאום. 
 כל   אחד   מאיתנו   נדרש   להסתגל   לשגרת   חיים   חדשה,   לא   מוכרת,   אשר   לעיתים   אף   מנוגדת   להרגלים ●

 היום-יומיים   שלנו.   יכולתנו   להתאים   את   עצמנו   באופן   מיידי   לשגרה   החדשה   תצמצם   את   מספר   האנשים 
  שייפגעו   מהנגיף. 

 מומלץ   לבצע   חלוקת   תפקידים   בבית,   לבנות   סדר   יום,   ולשלב   בו   פעילות   פיזית,   מנטלית,   ופעילות   הפגה. ●
 על   אף   הריחוק   הפיזי,    חשוב   לשמור   על   קשר   יומיומי   עם   הקרובים   אליכם .   אם   בטלפון,   בשיחת   וידאו   או ●

 בהודעת   טקסט,   התקשורת   הרציפה   בינינו   חשובה   והכרחית. 
 פיקוד   העורף   ממשיך   במאמץ   הפעלת   המלוניות   לטובת   חולים   קל   הזקוקים   לליווי   רפואי   ואזרחים   המגיעים ●

 מחו״ל   ונדרשים   לבידוד. 
 הרשויות   המקומיות   ומשרדי   הממשלה,   בסיוע   פיקוד   העורף,   נרתמים   כולם   על   מנת   לספק   את   צרכי ●

 התושבים   השוהים   בבתיהם   ותלווה   אותם   יום-יום,   שעה-שעה   עד   לחלוף   המשבר. 
 הסתכלו   סביב   ובידקו   האם   מישהו   בקרבתכם   (שכנים,   מכרים,   בני   משפחה)   נמצא   לבדו,   חווה   קושי   מסוים ●

 או   זקוק   לעזרה   בין   אם   פיזית,   מנטלית   או   אפילו   בדברים   קטנים   כמו   סיוע   בקניות. 
  בשעה   מורכבת   זו,   מחמם   את   הלב   לראות   את   כל   האנשים   המתגייסים   למען   הקהילה   ומחזקים   את   כולנו. ●
 הרשויות   המקומיות   ומשרדי   הממשלה   עושים   עבודה   מצויינת   ומצליחים   לשמר   רציפות   תפקודית   למען ●

  אזרחי   מדינת   ישראל   בתקופה   כה   מורכבת. 
 למגזר   העסקי   תפקיד   חשוב   ואחריות   גדולה   בעת   זו.   בעלי   עסקים   ועובדים   חיוניים   הממשיכים   לבצע   את ●

   עבודתם   תוך   הקפדה   על   ההנחיות,   הם   אלו   שמאפשרים   למשק   להמשיך   ולתפקד. 
 אנו   חווים,   לצערנו,   הודעות   כזב   רבות   המופצות   ברשתות   החברתיות   בימים   האחרונים.    חשוב   להתעדכן ●

 רק   ממקורות   מידע   רשמיים    בהם   משרד   הבריאות,   פורטל   החירום   הלאומי,   משטרת   ישראל,   פיקוד 
 העורף   והרשות   המקומית. 

 חשוב   להקפיד   על   הנחיות   משרד   הבריאות   ולבצען   במדויק,   בדגש   על    שמירה   על   ההיגיינה   ושמירת ●
 מרחק   אישי .   הנחיות   אלו   מצילות   חיים! 

 
 מוקדי   מידע   לקבלת   פרטים   נוספים: 

 לשאלות   בנוגע   לנגיף   קורונה   יש   לפנות   למשרד   הבריאות   בטלפון    5400* 
 במידה   ויש   לכם   סימנים   כגון   חום,   שיעול   או   מקרה   רפואי   דחוף   עליכם   לפנות   למוקד   מד״א   בטלפון    101. 
 לשאלות   בנושא   פעילות   מקומות   עבודה   במגזר   הפרטי   ומידע   אודות   השירותים   הזמינים   לתושבים   ניתן 

 לפנות   למוקד   המידע   של   פיקוד   העורף   בטלפון    104. 
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