משרד החינוך | האגף לפיקוח על הבריאות

כ"ד שבט תש"ף
יום רביעי  19פברואר 2020

שלום רב,
הנדון  :נהלי מוסדות החינוך  -נגיף הקורונה

לאור התפתחות נושא נגיף הקורונה ו השאלות הרבות אשר עלו במהלך השבועות האחרונים בנוגע למוסדות החינוך
אנו מוצאים לנכון לחדד את הנהלים וההנחיות נכון לתאריך הוצאת המכתב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
אנו פועלים מדי יום בהתאם להנחיות אותם מפרסם משרד הבריאות
 .1משרד הבריאות מנחה את מי שהיה במדינות סין ,תאילנד ,סינגפור ,הונג קונג ומקאו

(נכון להוצאת מכתב זה)

גם לשהות קצרה ,להיות בבידוד בית עד להשלמת  14יום ממועד החזרה  .לא לצאת למרחב הציבורי ולא
לשהות במקומות ציבוריים ובכלל זה מוסדות חינוך.
 .2תלמידים  /עובדי הוראה אשר לא נסעו ליעדים ובביתם שוהה אדם בבידוד יכולים להמשיך בשגרת חייהם
ללא כל מגבלה ולחזור למוסד החינוכי וזאת ללא צורך באישור רפואי.
 .3תלמידים אשר חזרו מאחת המדינות והשלימו את  14יום הבידוד הביתי ללא תסמינים יכולים לשוב למוסד
החינוכי ללא צורך באישור רפואי.
 .4אין צורך לפנות לרופא המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות או חזרה למוסד החינוכי.
 .5אדם ששהה במגע הדוק עם חולה מאומת או שהה באחד מהיעדים שצוינו לעיל ובתוך  14יום מהמגע עם
החולה המאומת או מהחזרה מאחת המדינות האמורות ,הופיעו אצלו :חום מעל  38מעלות ,שיעול ,קושי
בנשימה או תסמין נשימתי אחר .על מי שעונה לקריטריונים אלה יש לגשת למרפאה או לבית חולים.
 .6על פי ההנחיות אין מניעה ליציאת משלחות תלמידים לפולין מצ"ב בהמשך מכתב מנחה ממנהלת פולין .
 .7מצ"ב קישורים לסרטונים שניתן להציג לתלמידים בכיתה:
איך מונעים התפשטות מחלה ? פרופ' סיגל סדצקי
נגיף הקורונה – בריינפופ
אתר משרד הבריאות
בברכה,
אפרת לאופר

מנהלת תחום בריאות מוסדות חינוך
המינהל הפדגוגי

העתקים:
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
מר איתן פלזנשטיין ,יועץ מנכ"ל
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר ,ביטחון בטיחות ושע"ח
גב' אינה זלצמן ,סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי
מר חגי גרוס ,מנהל מינהל חברה ונוער
מנהלי המחוזות
גב' אורנה פז ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
גב' אתי סאסי ,מנהלת האגף לחינוך יסודי
גב' דסי בארי ,מנהלת האגף לחינוך על יסודי
גב' רחל אברמזון ,מנהלת האגף לחינוך מיוחד
מר שאלתיאל רם ,מנהל אגף היערכות לשעת חירום
מר דודי שוקף ,מנהל מרכז הדרכה ארצי מסע לפולין
גב' מיכל צדוקי ,מנהלת אגף בכיר דוברות תקשורת והסברה
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך
גב' מיכל מנקס ,סמנכ"לית חינוך ,מרכז השלטון המקומי

כ"ד בשבט ,תש"פ

 19פברואר 2020 ,

שלום רב,

הנדון :נגיף הקורונה ומסעות לפולין

א .כללי:
משרד החינוך רואה במסע לפולין חלק מתהליך חינוכי -ערכי להנצחת זיכרון השואה לפולין ,המתקיים בסימן
"את אחי אנכי מבקש".
סוגיית המסעות לפולין בתקופה הנוכחית  ,מעסיקה אותנו רבות ואנו פועלים בכפוף ובצמידות
להנחיות משרד הבריאות ואגף הביטחון ונמצאים עימם בקשר . 24/7
ב.

נכון לכתיבת המכתב המסעות לפולין מתקיימים כרגיל ואין הנחיה מצד משרד הבריאות לבטל
משלחות לפולין .

ג.

עלות המכסימלית עבור המסע לפולין עומדת כיום על  ₪ 4365- 4801ומטווח זה נגזרים דמי הביטול
בכפוף למכרז .

ד.

ההחלטה לביטול הנסיעה הנה החלטה אישית וחלים עליה תנאי החוזה עליהם הסכימו המזמינים בעת
בקשתם להצטרף למסע הבית ספרי לפולין .

ה.

מבין את החשש והדאגה בציבור ,ניתן לעקוב באמצעות אתר משרד הבריאות לצורך קבלת החלטה
בעניין:

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/coronavirus/?gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgLD2SYz 78SPcQy6TqGcJ_uXSK6nD8hqhKO0Z9J
506R-ylRZsiv3nHEaAnmYEALw_wcB#lecturersCollapse-34482-3
ו.

מצרף

את

חוזר

דמי

הביטול

בעבור

ההיבט

הכלכלי

למעוניינים

לבטל

את

היציאה

. http://meyda.education.gov.il/files/noar/Cancellation_fees2019.pdf
ז.

אנו במנהלת פולין נמשיך לסייע

בכל בעיה וסוגיה (במסגרת המגבלות הקיימות והנחיות הגופים

המקצועיים הרלוונטיים ) ונשמח לסייע ככל שניתן בעשייתנו המשותפת והחשובה.

מאחל מסע בריא ומשמעותי .

בברכה

דודי שוקף

מנהל מה"ד ארצי
המסע לפולין

