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 ,שלום לכולם –למשפחות הדיירים ולאפוטרופסים 

 

ורת שבתקצוות כפר תקוה קשוב למידע  :גם אנחנו נערכים סביב מגפת הקורונה

 2ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד הרווחה

 

אנו  2שיגרה ומשתדלים להקדים ולהכין את עצמנו באופן מיטביאנו מתארגנים תוך כדי 

 :ולה ולהלן ההחלטות העיקריות שלנו לתקופה זוקוראים לכם לשיתוף פע

 

ביטלנו את היציאה לנופשים המתוכננים לחודשים  :יציאה לאירועים מחוץ לכפר 12

וץ במקביל גם יציאה לאירועים כמו הצגות תיאטרון מח, אנו עוצרים2 מרץ אפריל

 2לכפר ויציאות למקומות הומי אדם לכל סוגי הפעילויות

 2של משלחות ואירוח קבוצות מבחוץ יםעצרנו גם ביקור

 

אנו מבקשים לצמצם ככל האפשר נסיעה של דיירים  :יציאת דיירים הביתה 2.

אנחנו ממליצים 2 לבית המשפחה ובחזרה( אוטובוסים ורכבות)בתחבורה ציבורית 

נשמח שישארו בכפר  –לחילופין 2 שהדיירים יצאו הביתה ויחזרו ברכב המשפחה

 2בסופי שבוע אם אין דרך לנסיעה שאינה תחבורה ציבורית

 

למינהם ביוזמות של " משלוחי מנות"ונעים כניסה של אנו מ: מזון וציוד מבחוץ 02

מהבאת  ,ככל האפשר ,בתקופה זו נבקש גם מהמשפחות להמנע2 אנשים וארגונים

 2מזון או פריטים מבחוץ בתקופה זו

 

גם לא למדינות )ל "צוות הכפר התבקש שלא לצאת לכל נסיעה לחו:ל"נסיעות לחו 42

ת הזהירות והבידוד ואנו מוודאים מי שהיה וחזר נדרש לקיים את הנחיו(2 שכנות

 2 זאת

אם , ל"אנו פונים לכל המשפחות להודיע לנו מיידית אם מישהו מכם חזר מחו

 2חס וחלילה, חייב בבידוד או נדבק בקורונהמשיהו 

 

על  שים הכל להנחות את הדיירים להקפדהאנו עו: התנהלות הדיירים בכפר 02

מרים מתאימים וציוד לנטילת ידיים רכשנו גם חו2 רחיצת ידיים ושמירה על הגיינה

נודה למשפחות על הקפדה זו גם בעת 2 בחדרי האוכל ובנקודות נוספות בכפר

  2השהות בבית

 

המרפאה פועלת על פי הנחיות מערכת הבריאות הארצית ואנו : מרפאת הכפר 62

 2עושים הכלל הערך גם למצב של צורך בבידוד בתוך הכפר

 

 !על המשפחות ועל הצוות, על דיירנו –שיעבור הכל בשלום 222 
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