אגרת אישית מראש העיר

תושבי אופקים היקרים

מוקד קורונה
לרשות חולים
מאומתים
אנשי מקצוע מהמחלקה לשירותים חברתיים
בעיריית אופקים ייתנו מענה לכל צורך פיזי או רגשיÆ
אתם מוזמנים לפנות למוקד
בימים א≠ßה ßמהשעה ∞∞∫≤≤≠∞∞∫∏∞¨
וביום שישי עד השעה ∞∞∫±¥

בואו נמנע
את הסגר הבא°
בעקבות עלייה משמעותית בתחלואה בעיר¨ אופקים מוגדרת כיום כßעיר כתומהÆß
אנו מצויים רגע לפני הגדרת העיר כßעיר אדומה ¨ßהגדרה שמשמעותה סגר כללי ≠
סגירה של כל מערכת החינוך¨ סגירת בתי עסק והשבתת הפעילות בעיר עם כל
המשמעויות הכרוכות בכךÆ

עדיין אפשר למנוע את זה°
הקפידו על קיום הנחיות משרד הבריאותÆ

≥∞∞∏≠ππ≤∏µ
שימו מסיכה
בכל יציאה
מהבית

שמרו על
מרחק

שמרו על
היגיינה

הימנעו
מהתקהלויות

פקחים מטעם העירייה¨ בשיתוף משטרת ישראל¨ יבצעו בימים הקרובים אכיפה
מוגברת בכל רחבי העיר ויפעלו ביד קשה נגד מפירי ההנחיותÆ
אנא הימנעו מאי נעימות וקנסותÆ
בואו נשנה יחד את המגמה  -בזכותכם נחזור להיות 'עיר ירוקה'

איציק דנינו¨
ראש העיר

שומרים על ההנחיות
כדי שנמשיך ללמוד
אגרת להורים¨ לתלמידים ולצוותי החינוך
הורים יקרים¨
זוהי פנייה אישית שלי אליכם שנועדה למנוע את סגירת מערכת החינוך בעקבות
התפשטות נגיף הקורונהÆ
אנו מזהים עליה בתחלואה בעיר¨ מה שהוביל להגדרת העיר כעיר כתומה Æאם קצב
ההדבקה יימשך¨ לא יהיה מנוס מהגדרת העיר כעיר אדומה ≠ המשמעות המיידית של
זה היא סגירת מערכת החינוך העירוניתÆ
אנו רוצים להימנע מזה וזה בהחלט בידיים שלנוÆ
הקפידו לקיים את הנחיות משרד הבריאות¨ חזרו על המסרים הללו עם הילדיםÆ
ובשום פנים ואופן אל תשלחו ילדים חולים לגן או לבית הספר Æגם אם יש חשש קל
שבקלים שהילד לא חש בטוב¨ השאירו אותו בביתÆ
אל תסכנו ואל תסתכנו בהמשך הפצת הנגיףÆ
ילדים ותלמידים יקרים¨
אנו עושים מאמצים גדולים להמשיך להפעיל את גני הילדים ובתי הספר ולאפשר
לכם להמשיך בשגרת הלימודיםÆ
כדי שזה יקרה¨ אנחנו צריכים שיתוף פעולה מצידכםÆ
הקפידו לשים מסיכה¨ לרחוץ ידיים ושמרו על מרחקÆ
רק כך ננצח את נגיף הקורונהÆ
צוותי ההוראה היקרים¨
אנו בעיצומו של מאבק בנגיף הקורונה¨ והמגיפה בשיאהÆ
אחד ממוקדי ההדבקה המרכזיים עלול להיות במערכת החינוךÆ
אנא מכם¨ יישמו בקפדנות את הנחיות משרד הבריאות¨ רק כך נמנע את סגירת מערכת
החינוך ונאפשר את המשך שגרת הלימודים שילדינו כל≠כך זקוקים לה בעת הזוÆ
שיתוף פעולה מצידכם הינו הכרחי¨
אנא העבירו והטמיעו את המסרים בקרב הילדים והתלמידיםÆ

העסק שלכם
בסכנת סגירה°
בעלי עסקים יקרים¨
אנו בעיצומו של מאבק בנגיף הקורונה¨ וחשים בעלייה משמעותית בהיקפי
התחלואה בעירÆ
העיר אופקים מוגדרת כעת כעיר כתומה¨ ואנו מצויים רגע לפני הגדרת העיר כעיר
אדומה ≠ מהלך שפירושו סגר כללי¨ וכמובן גם סגירה מוחלטת של בתי העסק בעירÆ
מדובר במהלומה כלכלית נוספת שכולנו מנסים למנוע¨ ועדיין אפשר לעשות את
זה∫
הקפידו על קיום הנחיות משרד הבריאות¨ על קיום הוראות התו הסגול ואל
תאפשרו כניסת מבקרים לבתי העסק שלכם ללא מסיכהÆ
פקחים מטעם העירייה¨ בשיתוף משטרת ישראל¨ יבצעו בימים הקרובים אכיפה
מוגברת בבתי עסק¨ מרכזי קניות ומסחר בכל רחבי העירÆ
אנא הימנעו מקנסות¨ מהליכים פליליים ומצווי סגירהÆ

בואו נמנע יחד את הסגר הבא°

