עדכון מטעם צח"י
24.3.20
לחברים שלום,

כמדי יום אנו שבים ומעדכנים אתכם
" .1חלל עבודה" :כפי שהודענו אתמול ממחר יום רביעי  25.03.2020אנו פותחים "חלל עבודה"
עבור מי שרוצה פינת עבודה "מהבית" .בחדר האוכל של האירוח ולא במועדון כמו שכתבנו
אתמול ,המקום יהיה פתוח בשעות השעות  08:00-16:00וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
לא יותר מ 10 -אנשים ,מרחק של שני מטר ,התאום יעשה ע"י החברים עצמם.
 .2מתחם גלבוע :העולים שנחתו הבוקר בישראל הועברו ישירות לבידוד – לא אצלנו ,ולא למתחם
הגלבוע ,כמו שכתוב בעיתון ,בגמר הבידוד ,כ 10 -מהם יקלטו במתחם הגלבוע .תזכורת :כל אחד
מאתנו שרואה אותם מתגודדים בחצר הקיבוץ ,מתבקש לומר להם לעזוב  ,ולחזור לביתם ,מנהלת
המתחם בקשה שנעשה כך.

 .3בידוד :תזכורת :לאוכלוסייה מעל גיל  60לפי הנחיות משרד הבריאות אתם
בסיכון ולכן נתבקשתם להימנע מלצאת מהבית ,ויותר מזה ,לא להיפגש עם
ילדיכם/ונכדכם ,ובטח לא להביא אותם למקומות העבודה שם הימצאותם
מסכנים גם אחרים ,מי שאינו חייב לצאת לעבודה כדאי שלא יגיע למקום
העבודה  .כמו כן לפי הנחיות משרד הבריאות כל מי שנמצא בבידוד ,אינו יכול לצאת מפתח
ביתו ,כל צרכיו יסופקו לו ע"י משפחה ו/או חברים ,המצרכים יונחו ליד דלת של המבודד ,אין מפגש
ישיר בין מביא המצרכים למבודד .כמו כן בשום אופן אין לקיים מפגשים חברתיים עם המבודד,
פשוט לא .בידוד הוא בידוד הוא בידוד.
 .4הסעות :אין להסיע יותר משני אנשים ברכב ( 3עם הנהג) ,מזכירים לפי ההנחיות נסיעות מותרות
רק במקרים מוגדרים( ,בדיקת רופא ,טיפולים וכו') כמו כן בימים אלו ,אל תיקחו טרמפיסטים
שאינכם מכירים.
 .5מתנדבים :אנו מחפשים מתנדבים  .1לריכוז והפעלת יוזמות חברתיות .2 ,לאיסוף רעיונות
לפעילויות .3 ,ריכוז וחשיבה על הפעלה הגוף והנפש (מישהו שיאסוף רשימת אנשים העוסקים
בתחומים אלו בשגרה ולגיסם בדרכים יצירתיות) ,בקיצור בימים אלו – התנדבות זה שם המשחק.
כל יוזמה מבורכת רק תחשבו ,תתגייסו וקדימה לעבודה.

שמירה על היגיינה אישית ,רחצת ידיים לעיתים קרובות מונעת הידבקות
רק שנהיה בריאים
צוות צחי – בית אלפא

