
 

  בס"ד

  

  

  הורים יקרים

  שלום רב

  

   לקראת פתיחת המעונות 

אנו מביאים לידיעתכם את  תמצית המתווה  שעל פיו יתנהל המעון בשבועות הקרובים ובכפוף 

  להנחיות המשתנות של משרדי הממשלה.

  .כל כיתהילדים מקסימום ל 17על פי המתווה יוכלו לחזור למעון 

ילדים  ה (ע"פ נוהל ועדת קבלה)בהתאם לזכאות. יעשה על ידי משרד הכלכלההילדים  תעדוף

במידה והמתווה יאפשר קליטה של ילדים נוספים  .שלא ימצאו זכאים יועזבו מן המסגרת

  בהמשך נוכל לקלוט על בסיס מקום פנוי.

ם ימים בשבוע ללא רוטציה בין הקבוצות. הילדים שיחזרו מגיעי 6לפעילות מלאה  המעון חוזר

  .ללא שעת הארכה .7.00-15.45הן לשבוע מלא . שעות פעילות המעון 

  

  על פי ההנחיות ועל מנת לשמור על בריאות ילדנו:

יומיומי  וןוניקיכל המעונות עברו ניקוי יסודי של צוות המעון . הצוות קיבל הנחיות לגבי חיטוי 

בהתאם להוראות משרד הבריאות. אין דרישה לפעול עם מסכות בפעילות השוטפת בתוך 

  המעון למעט המטפלת האחראית לקבלת הילדים בבוקר.

  מרכז חינוכי הזית יספק לכל מעון את הציוד הנדרש לחיטוי ולהתמגנות.

  הנחיות להורים:

  הצהרת בריאות: 

ללא שר מדידת חום לבנו / בתו והיעדר תסמינים. כל הורה חייב למלא תצהיר יומי המא

  .יומית לא תתאפשר קליטת הילד  במעוןעל הצהרה חתימה 

  :חובת דיוח

  במקרים הבאים:למנהלת המעון  ובה לדווח ח

  38* חום גוף מעל 

  *תסמינים אופיינים לנגיף הקורונה כגון שיעול, קשיי נשימה או כל תסמין נשימתי אחר.

  בביתכם חולה קורונה מאומת או בבידוד ביתי.* במידה ונמצא 

  

  

  



 

  

  

  

  :הבאה ואיסוף הילדים

לאחר מכן  השער ינעל ולא תותר  8.45השעה הבאת ילדים בבוקר תעשה לא יאוחר מ

  כניסת ילדים.

  לכיתות. יש למסור את הילד למטפלת בכניסה למעון ללא שיהוי.הורים  אין כניסת

הילדים יש להשתדל להקדים ולאסוף את  באיסוףמנע משהייה מיותרת וצפופה יעל  מנת לה

   הילדים בסוף היום.

בזמן קבלת ואיסוף הילדים רק הורה אחד יכול להיכנס למעון דבר שיכול לגרום לעיכוב 

  משמעותי ויש להשתדל להגיע מספיק בזמן.

  

   ימי הסתגלות:

ילדים שר לילדים הסתגלות הדרגתית ולאסוף את הפלץ לאמובימים הראשונים כדאי ומ

  ע"פ מדרג שקבע מרד הכלכלה.

  10.00ון עד השעה שביום הרא

  11.00ני עד השעה שביום ה

  13.00לישי עד השעה שביום ה

  

  

  בברכת בריאות איתנה

 הנהלת מרכז חינוכי הזית


