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  )מנהל/ת ניצנים ברשות(לשימוש  אגרת קורונה להורים

 

 הורים יקרים,

המוכרת  ושגרת הצהרון, שהו ילדיכם בבתים מוסדות החינוךמאז התקבלה החלטת הממשלה על סגירת 

והידועה הופסקה. אתם ההורים הייתם אחראים על יצירת סדר יום חדש ומציאת פתרונות להפוך את הימים 

 לשגרה חדשה ומיטבית.

לחזור לפעילות הדרגתית בהתאם למתווה עליו  צהרוני ניצנים של משרד החינוך,החל משבוע הבא, יחלו 

אות. חזרה הדרגתית זו תסייע גם לכם ההורים החליטה ממשלת ישראל בכפוף לתקנות ונהלי משרד הברי

 ו.ז  לחזור לעבודה באופן הדרגתי ולסייע למשק הישראלי, שנקלע למשבר בעקבות תקופה מורכבת

החזרה ההדרגתית, מציבה בפני כולנו בנוסף לאתגרים החינוכיים, גם אתגרים בריאותיים. מומלץ להכין את 

על תחושותיהם וחששותיהם, לספר להם כי בשלב הראשון לא , לשמוע מהם צהרוןהילדים לקראת החזרה ל

  יפגשו את כל החברים, להציע להם דרכים להעביר את תחושת הגעגוע לצוות ולילדים ללא מגע ועוד.

ואתם ההורים, מחויבים לפעול על פי הנחיות אלו על מנת למנוע ככל האפשר את ההדבקה הצהרון צוות 

 וההידבקות בנגיף.

 יש להקפיד על התנאים הבאים: בצהרוןים את שגרת הפעילות על מנת לקי 

, או תסמינים של מחלה 38עליכם לחתום על מסמך "הצהרת בריאות", המעיד על כך שלילד אין חום מעל  ·

 .המוסד החינוכינוכחיים. יש להביא מידי בוקר טופס חתום לצוות 

 לצהרון.הורה שיגיע ללא טופס חתום ילדו לא יוכל להכנס  ·

 צהרוןתתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות וילדי ה ·

  יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון.

, מוביל/ת הצהרון ו/או הסייע/תהכניסה והיציאה של הילדים מהמוסד החינוכי, יעשו באופן מבוקר על ידי  ·

 בורי והקפדה על מניעת התקהלות.נמצאים במרחב הציהקפדה על חבישת מסכה לכל ה  תוך

 יש צורך לשמור על מרחק של שני מטר בין הנוכחים. ·

 בצהרון.לא נוכל לאפשר את כניסתכם או שהותכם  ·

בגן ולק לשתיים או שלוש קבוצות, בהתאם לגודל .כל קבוצה תח צהרון, קבוצת הילדים לקראת השיבה ל

 וזאת ע"פ החלטת משרד הבריאות, עם צוות חינוכי קבוע.די תלמי 17ובביה"ס ילדים  16תמנה עד 

 .16.00סיום יום הלימודים ועד השעה יהיו מפעילות בצהרון שעות ה

 

 עומד לרשותכם, בכל חשיבה, התלבטות או בעיה.ניצנים ברשות במידה ויש לכם שאלות נוספות, צוות 

 .תודה על שיתוף הפעולה, בתקווה לימים בריאים במהרה


