לחברים שלום,

18.3.2020

הנחיות משרד הבריאות המעודכנות לשעה זו:
• תושבי המדינה מתבקשים לא לצאת מהבית למעט במצבים המחייבים זאת.
• יש להימנע מאירוח של חברים ובני משפחה שאינם מתגוררים בבית.
• יציאה להתאווררות באוויר הפתוח בהרכב משפחתי מצומצם בלבד ,ולהימנע ממפגש חברתי בחוץ.
הנחיות המשרד עם דגש לאוכלוסיות בסיכון (מבוגרים ואנשים עם מחלות כרוניות בכל גיל):


יש להימנע עד כמה שאפשר מיציאה מהבית למרחב הציבורי ,ולהיעזר בבן משפחה באספקה
לבית  (.ו/או במתנדבים שלנו)



יש לעקוב אחר ההוראות המלאות באתר משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת .

עדכונים :
מרפאה – להגיע רק במקרים נחוצים ,בבקשה לצמצם הגעה למרפאה .שירותי המשרד ניתנים דרך
המייל והטלפון .בשלב זה ,רק בדיקות דם הכרחיות ממשיכות כרגיל.
לתשומת ליבכם אפשר להיעזר באתר ובאפליקציה בבקשות ל * :חידוש מירשמים קבועים * .הפניות
לבדיקות תקופתיות ובדיקת  INRוהפניה לבדיקות לפני ניתוח ,קבלת סיכום מידע רפואי .בקשותיכם יחכו
לכם במרפאה ,תהיו בקשר עם שושי.
ביום ששי הקרוב  20.3.2020המרפאה תהיה סגורה.

מרפאת

שיניים  -בהתאם להנחיה כללית של משרד הבריאות ,שירותי שיננית מושהים לעת הזו.

טיפולי שיניים יושהו גם כן למעט טיפולים דחופים .בכל מקרה של בעיית שיניים יש לפנות לויולט
להתייעצות 052-5745765
רווחה :שירלי לנס (כנציגת צח"י) מרכזת את נושא המתנדבים .זה הזמן להזכיר ,כל מתנדב מתקבל
בברכה ,הירשמו דרך האתר למשימת ההתנדבות שמתאימה לכם ,אפשר גם לצלצל ישירות לשירלי.

במידה וחבר נזקק לשירותי הבאת אוכל מחדר אוכל ,כולבו ,מחסן בגדים ,מרפאה
או שרות משלוחים אחר נא להתקשר לשירלי טל'052-3872083 :

חדר אוכל

– ממשיכים במכירת אוכל בחדר האוכל .ע"מ שנוכל לשמור על היגיינה ,החברים מתבקשים

שלא לקחת אוכל בעצמם אלא להמתין לשרות של עובדי חדר האוכל .ביום שישי לא תהיה א.ערב וגם לא
מכירת אוכל ,ניתן ורצוי לעשות את קניית האוכל ביום חמישי.
כלבו :קרן וצוות הכולבו ,דואגים כל העת למלאי מספיק בכולבו של אוכל וציוד אחר ,אם נעשה את
קניותינו בצורה מושכלת ,לא יהיה צורך לאגור ,ויהיה מספיק לכולם .מאחר ואיננו רוצים לסגור את
הכולבו בפני אנשים חיצונים ,אנחנו חייבים לשמור ולהקפיד על הוראות משרד הבריאות כלשונן ,עם זאת
על מנת להקל על הציבור ועובדי הכולבו בימים קשים אלו ,אנו מבקשים:


חברים מעל גיל  65שנים מתבקשים להגיע לכולבו בשעות 10:00-12:00



שאר אוכלוסיית הקונים מוזמנים להגיע בכל שעות פתיחת הכולבו (חוץ מ)10:00-12:00 -



יש לשמור על מרווח בין אחד לשני בכל רחבי הכולבו על פי ההנחיות.



בקופות אין להצטופף ,יש לשמור מרחק אחד מהשני ולהימנע מלהתקרב לקופאיות.



בשעת עומס ייסגרו דלתות הכולבו על מנת לווסת את כמות האנשים ,ויפתחו שוב לכשתרד כמות
האנשים בפנים.



מי שיש באפשרותו מתבקש מאוד להימנע מהבאת ילדים לכולבו,



בימים אלו יותקן מתקן עם נוזל לחיטוי ידיים בכניסה לכולבו -לשימוש הקונים.

בית העם

– בעקבות הנחיות חדשות ,בית העם סגור .כיום כדי לשמור על הביחד שלנו,

אנו נדרשים להיות לחוד.

הודעה מהמשרד לשוויון אזרחי:
חברים יקרים ,אנחנו הולכים לתקופה של סגר .לא ברור ההיקף הסופי ולאן זה הולך אבל דבר אחד בטוח.
האזרחים הותיקים הם אוכלוסיית הסיכון הגדולה ביותר .אני מבקש מכם שכל אזרח ותיק ששמעתם עליו או
בסביבתכם יכיר את המספר כוכבית  8840שהוא מוקד שבזמני שגרה מטפל במיצוי זכויות אבל עכשיו
הוספנו לו כוח אדם וחיברנו לו מטות מתנדבים גדולים כך שיטפל בכל נושא ועניין (מלבד נושאים בריאותיים
כחלוקת תרופות שמשרד הבריאות אחראי מסיבות ,ובכן ,רפואיות) .החלפת נורה ,קניות ,מה שתרצו ויחסוך
יציאה של אזרחים ותיקים החוצה לשם הגנה עליהם .המוקד נפתח במתכונת הזו היום.

בברכת בריאות איתנה,
צוות צח"י

