
המדריך השלם
למבודדים

כביסה, אשפה, בני בית ויתר העניינים



קיבלתם SMS על הימצאות ליד חולה מאומת?

חבר או בן משפחה התקשר להגיד שהוא חולה?

עליכם להיכנס לבידוד של 14 יום מיום החשיפה

ולהירשם באתר משרד הבריאות עם היוודע מידע

זה.

עליכם להיכנס לבידוד?

2 0 2 0 ר  ב מ צ ד

02
סרקו למילוי טופס דיווח עצמי



אחרי שדיווחתם על בידוד

התקשרו למוקד העירוני: 04-6962536 | 106 ולתאם:
פינוי פסולת ואשפה (שתי שקיות סגורות) - בין השעות

10:00 - 7:00

החל מיום שלישי ה15.12 ניתן לקצר את משך

הבידוד ל10 ימים.

הקיצור יתאפשר למי שנרשם כמבודד ברגע ההודעה

וערך 2 בדיקות קורונה שליליות כאשר הראשונה -

הכי קרוב לכניסה לבידוד ושניה ביום ה9.

ניתן יהיה לצאת מבידוד רק לאחר קבלת הודעה

ממשרד הבריאות. 

ללא ההודעה אתם עדיין רשומים כמבודדים -

הפרה שהקנס עליה הוא 5000 ש"ח!
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סרקו לבדיקות

קורונה באזור

בידוד
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התנהלות בבית שיש בו מבודד אחד
בלבד - ללא עוד דיירים

בבי˙!
אבל אני, אוהב להיות 

דייר יחיד בבית והוא מבודד רשאי להתנהל

בביתי כיצד שירצה. למעט:

אין לארח משפחה או חברים

אין לצאת לזרוק אשפה - יש לתאם מול המוקד

ניתן לצאת לביצוע בדיקת קורונה בדרייב אין



התנהלות בבית בו יש מבודד אחד ועוד דיירים \
בני משפחה

שירותים / מקלחות

נפרדות ככל שמתאפשר

על המבודד להשתמש בשירותים /

מקלחות נפרדות משאר דרי הבית. במידה

ולא מתאפשר, יש לנקות בחומרי חיטוי

ומים לאחר השימוש.

ניקוי משטחים

יש לחטא פעם ביום

חיטוי משטחים ייעשה פעם ביום - ידיות,

מתגי תאורה, חדרי שירותים ומקלחת

יש לדאוג שחדר המבודד יהיה מאוורר

ניוקי \ חיטוי בחדר המבודד יעשה כשהוא

שוהה במקום אחר ועם עטיית כפפות. כביסה

יש לאחסן בנפרד משאר הדיירים

יש לכבס בנפרד משאר דיירי הבית

באם לא המבודד מכבס את בגדיו, על

המכבס לעטות כפפות ולרחוץ ידיים היטב

לאחר מכן.

יש להחליף מצעים ומגבות לפחות פעמיים

בשבוע.

הדחת כלים

רצוי להדיח כלים במדיח כלים

בתוכנית עם טמפרוטורה גבוה

במידה ואין מדיח ניתן לשטוף כלי אוכל

במים וסבון כלים ולהקפיד על ייבוש מלא

במתקן הייבוש. סט כלי ההגשה (צלחות,

כוסות, סכו"ם ומגשים) של המבודד יהיה

נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה

עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים.

מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות.
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מגע בין המבודד לשאר הדיירים

שאר דיירי הבית אינם רשאים לצאת

ולהמשיך בשגרת יומם, ועליהם

להיכנס לבידוד מלא יחד עם המבודד

עד להשלמת 14 יום בידוד מיום המגע.

ללא מגע בין המבודד לשאר הדיירים

שאר דיירי הבית יכולים להמשיך

בשגרת יומם: עבודה ומסגרות חינוך.

במידה והמבודד הופך חיובי, עליהם

להיכנס לבידוד מיידי.

התנהלות בבית בו יש מבודד אחד ועוד דיירים \
בני משפחה



התקשרו למוקד המועצה: 106 | 04-6962536

תאמו פינוי אשפה בין השעות 7:00 - 10:00

ניתן סיוע בקניות, מצרכים ותרופות.

כל דיירי הבית מבודדים?

אין לצאת לזרוק אשפה

כביסה מותרת יחד

מותר לכל דיירי הבית לשהות באותו חלל

מותר לצאת לבדיקות קורונה במתחמי דרייב אין

סרקו לבדיקות

קורונה באזור



שלבי פעולה למבודד
בריאות, בריאות, בריאות

הישאר בחדר
ובלי מגע עם
דיירי הבית או
משפחה

התקשר למוקד
העירוני

חפש בדיקת
קורונה קרובה

דווח באתרהיכנס לבידוד
משרד

הבריאות



לב! שימו 

SMS במידה ולא קיבלתם
משחרר עליכם להישאר
בבית! אחר זאת הפרה

שעלות הקנס היא 5000
ש"ח

בדיקה 2

יש לבצע בדיקה חוזרת
(במידה והראשונה יצאה
שלילית) ביום ה9 לחשיפה

משחרר  SMS

ניתן לצאת מבידוד רק
SMS לאחר שקיבלתם

ממשרד הבריאות המאשר
זאת

בדיקה 1

יש לבצע בדיקה ראשונה
בזמן הכי קרוב לכניסה

לבידוד

לבידוד כניסה 

חובה לדווח על בידוד באתר
משרד הבריאות

קיצור בידוד
מ-14 יום ל-10 ימים



המועצה המקומית קצרין

מאחלת לכולם
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תנה ת אי או ברי

ומזכירה:

לעטות מסכה | לשמור מרחק |

ולהקפיד על היגיינה


