
 

 

 

 

 השלישי מסתיים היום. המהודק השבוע הראשון לסגר 

לאורך ה ציוד  כל השבוע במתכונת חירום מצומצמת  מועצה פעלה  לעבודה מכל מקום עם  צוות עובדי המועצה שמאורגן   .

 פעל ברובו מהבית, ונעשה מאמץ להמשיך ולתת את כל השירותים הנדרשים לתושבים בכל התחומים.  ,המחשוב המתאים

ן ו, לעדכוהבוקר, שוב, התקיים מפגש זום עם מנהלי הישובים  לעדכונים,   ZOOMשל המועצה קיים פגישות  מטה הקורונה  

 במצב התחלואה בעמק, לשמוע התייחסויות, ולבחון אתגרים.

והמתשאלים עבדו   זהו מספר שיא בעמק,  .חולים חדשים  50ברחבי המועצה מעל  למניין המאומתים    האחרון הצטרפובשבוע  

ת, ליידע את כל מי שבא במגע עם המאומתים כי עליהם להיכנס לבידוד  ואפידמיולוגי  ותחקירסביב השעון על מנת לערוך  

 ולקטוע את שרשראות ההדבקה.

ריאות, ובאתר  המצב עם נתוני המחלימים, המאומתים החדשים והמבודדים על פי נתוני משרד הבמדי יום מתקבלת תמונת  

 טבלת נתוני התושבים המאומתים לקורונה בישובים.המועצה מתפרסמת 

לבדיקות במגרש הכדורגל בבית שאן, ואנו עושים מאמצים גדולים ומשותפים משותף לעיר ולעמק  אתמול נפתח דרייב אין  

 .ללא הפנייה ותיאום תורלהרחיב את ביצוע הבדיקות לקורונה   , יית בית שאן ופיקוד העורףיחד עם עיר

לאורך כל השבוע פעלו מסגרות החינוך מרחוק. מסגרות החינוך של החינוך המיוחד המשיכו לפעול תחת הנחיות משרד  

   החינוך ומשרד הבריאות.

המשיך ולייצר סוג של שגרה  הקורונה והיכולת ל   החינוכית של   בחזית כל צוותי החינוך ראויים להערכה גדולה על עמידתם  

 קרוב לשנה. כל כך תכופים במערכת הלימודית כבר  שינוייםתוך  ,וקשר עם התלמידים

בימי הסגר עם כל    השבוע  לפעול ברחבי המועצה גם  המשיכובכיתות ובגנים של החינוך המיוחד    ,צוותי החינוך בבתי הספר

גם במסגרות בהן נמצאו מאומתים וחלק מאנשי הצוות נאלצו לצאת לבידוד, הפעילות נמשכה  .  ם וההגבלות האתגרים, השינויי

מסגרת בתקופה זו של אי ודאות  שגרה ו,  יציבותל  זקוקיםלתת מענה לתלמידים שכל כך    כדי   ,ח אדםובמסגרת מצומצמת של כ

יומיומי מרחוק ובחשיבה על  מסגרות שנאלצו להיסגר בשל תחלואה וסכנת הדבקה ממשיבושינויים.   כים לשמור על קשר 

מאפשרים למרות  על אף הריחוק הפיזי והמורכבות. יכולת ההכלה של הצוותים והחשיבה היצירתית והגמישה , מענים שונים

 הנותנת מענה לתלמידים עצמם ולמשפחותיהם להמשיך לתפקד במציאות אליה נקלענו.  תפקודיתהמגבלות לייצור רציפות 

באזור ולקבל    חסן יוכל לגשת לאחד ממרכזי החיסוניםהשבוע ניתן האות לחיסון צוותי החינוך, וכך מי שטרם הת  לשמחתנו

 את החיסון לקורונה. 

ה  יתתיישר העקומה שנסקה לגבהים חדשים השבוע ולאחר שרוב האוכלוסיהחזרה לשגרה האמיתית תתאפשר רק כאשר  

 תתחסן.

 כל הנחיותיו, ואלו הם המסרים שמועברים למנהלי הישובים ולציבור כולו. במועצה מקפידים על הסגר ועל אנו, 

 ובכלל.  תיירות, נוכל לקיים שגרה בכל תחומי החיים: חינוך, קהילה, תרבות, עסקים -ככל שנמשיך להיות עמק ירוק 

 

 

 

 

 המשיכו להקפיד על ההנחיות 

 .ויחד נשמור על עמק ירוק
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