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 י"ז באייר תש"ף
11.5.20 

 :נהלים להפעלת צהרונים בתקופת הקורונה
 16:00מתום הלימודים ועד השעה ה -פעילות הצהרונים תתקיים בימים א .1

 (. 13.00-16.00, בתי ספר: 14.00-16.00)גני ילדים: 

 טפסים:  .2

. שיועבר אליכן ג' למלא בכל יום רשימת משתתפים ידנית בטופסיש  .א
 ובנוסף, בסוף היום לעדכן רישום בדוח נוכחות הרגיל.

 כניסה/יציאה באפליקציה.חובת  דיווח נוכחות  החל .ב

עם מכיוונים שיקבל  smsבהודעת  אישית כל עובד ידווח הצהרת בריאות .ג
ימלא מדי יום הצהרת  –הגעתו לעבודה. ככל שלא ניתן לדווח בטלפון 

 ות ידנית )טופס ב(בריא

הצהרת בריאות ילדים חתומה של תכנית מדי יום על צוות הצהרון לקבל  .ד
קורונה" ברמה  -"ניצנים"  הנוכחים בצהרון ולתייק ב"תיק צהרון

 היומית.

ת צוות הצהרון יבצע בדיקת נוכחות. יש לנהל רישום ידני בתחילת הפעילו .ה
 יש ליצור קשר עם כל תלמיד חסר.המיועד לכך. ג' בטופס 

 כל הטפסים הנדרשים. יתויקוהמובילות ינהלו "תיק צהרון קורונה" ובו  .ו

 הזנה: .3

 בכל המוקדים הארוחה תוגש בחמגשית אישית .א

 לפני הגשת הארוחה יש לחטא את השולחנות .ב

 לאחר המיפוי –ילדים אלרגיים יקבלו חמגשית מותאמת  .ג

 ילדים אלרגיים. על הרכזת לעדכן את הצוות החדש לגבי .ד

 יש להקפיד על שטיפת ידיים במים ובסבון לפני ואחרי הארוחה .ה

 הצוות יפתח עם הקרטון עם כפפות. .ו

 בעת ההגשה יש להחליף שוב כפפות ולחבוש מסיכה .ז

 חובה לבדוק טמפרטורת מזון. .ח

 מטר אחד מהשני 2יש להרחיק את הילדים ככל הניתן למרחק של  .ט

 יש להשליך את המזון שנותר. .י

 .צות קבועות ואין לאחד ביניהןהקבו .4

 לאורך היום, יש לאוורר את הכיתות .5

 כנית עבודה שבועית ולתלות אותה במקום בולט במרחביש להכין ת .6

את  מידיתיש לעדכן  –במידה ועובד אינו מרגיש טוב במהלך יום העבודה  .7
 הרכזת ולהתרחק מהילדים.

 הפעילות, במהלכהתתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת  .8
משטחי העבודה ואת בגני הילדים: יש לחטא ולנקות את . ובסיומה

יש לפנות אשפה, ולהכין את הכיתה בסוף היום . בבתי הספר: השירותים
 לאורך היום, יהיה ליווי של קבלן הניקיון. לשטיפה ע"י קבלן הניקיון.

ידי מוביל/ת  ילדים מהמוסד החינוכי, יעשו באופן מבוקר על תויציא ת כניס .9
 אפשר לשחרר את הילדים. אין  15.45הצהרון ואו הסייע/ת. החל מהשעה 

חצר הגן ו/או , ללא כניסה לביה"ס/!  הורה יגיע לשער הגןתחנות יציאה
על ההורים לחבוש מסיכה בעת האיסוף. יש  את הילד. חוייקכיתה, ה

  להקפיד על מניעת התקהלות.
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