
מדינת ישראל, משרד החינוךפורטל מוסדות חינוךקישורים חיוניים לפעילות השוטפת:
מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

אגף בכיר, ביטחון שעת חירום ובטיחות

משל“ט קורונה
משרד החינוך

אורחות החיים במוסד החינוכי 
בתקופת הקורונה

גילוי מאומת

 איך נפעל בעת גילוי
מאומת לקורונה?

להפרידו משאר התלמידים, ככל 
הניתן, עד בוא הוריו לאוספו ולפעול 
ע“פ כללי הבידוד של משרד הבריאות  

כמפורט במסגרת

במוסד החינוכי בבית

לפעול ע“פ כללי הבידוד 
של משרד הבריאות  

כמפורט במסגרת

 עדכון כלל הורי תלמידי הכיתה 
אודות האירוע  (ללא חשיפת פרטי 
המאומת) שאר התלמידים ימשיכו 

בפעילות כרגיל

תלמידים וצוות חינוכי לא מחוסנים או לא מחלימים שבאו במגע הדוק 
עם מאומת אינם נדרשים להיכנס לבידוד, ככל האזרחים.

תלמיד וצוות חינוכי לא מחוסן או לא מחלים המתגורר עם מאומת, 
ייכנס לבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ככל האזרחים.

תלמידים וצוות חינוכי מאומתים יפעלו בהתאם להנחיות הבידוד של 
משרד הבריאות.

תסמינים: איש צוות חינוכי או תלמידים עם תסמיני קורונה יישארו 
בביתם עד חלוף התסמינים. מומלץ לבצע בדיקת אנטיגן ולפעול 

לאור תוצאת הבדיקה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 כללי הבידוד של משרד הבריאות

סדר פעולות בעת גילוי תלמיד\ איש צוות חינוכי מאומת
אם התלמיד/איש צוות חינוכי התגלה כמאומת בזמן שהייתו בביתו, 

יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות. הרכז המוסדי יעדכן את הורי 
התלמידים של הכיתה שבה התגלה המאומת , הכיתה תמשיך בפעי־

לות כרגיל. אם התלמיד/ איש צוות חינוכי  התגלה כמאומת בזמן 
שהייתו במוסד החינוכי יש לדאוג להפריד אותו משאר התלמידים, 

ככל הניתן, עד בוא הוריו לאוספו.

סדר הפעולות בעת גילוי מאומת ”בבית הספר של החגים “ 

הקפדה על אורחות חיים בדגש על אוורור מרחבי הפעילות , עטיית מסיכה 
מגיל 7 ומעלה וכללי היגיינה.

נאמן קורונה –יש להסתייע בנאמן הבית ספרי והרשותי, ביישום הנחיות 
הבריאות/אורחות חיים ביישום נוהל גילוי מאומת.

קיום הפעילות מחייב אישור הפעלה/אישור קייטנה בהתאם להנחיות.

ככלל בתוכנית ”בית הספר של החגים“ אין  לקיים פעילות חוץ בית ספרית.

דגשים

(ניצנים בחופשות) 31.03.2022

https://mosdot.education.gov.il/homepage/corona
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/
https://corona.health.gov.il/isolation-lobby/

