
בהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות אנו חוזרים לפעילות ללא מגע בפעילויות המופעלות באולמות 
ובחדרי הסטודיו במרכזים הקהילתיים בדרום נתניה. 

חשוב לנו לחדד את ההנחיות בנוגע לשגרת הפעילויות בתקופת הקורונה.

להלן ההנחיות: 

1.    הקבוצות יחולקו לתתי קבוצות על פי הנחיות משרד הבריאות. 
2.    תתי הקבוצות יהיו קבועות והמשתתפים לא יתחלפו ולא ישתנו. 

3.    לפני ואחרי פעילות יתקיים ניקיון וחיטוי של המשטחים עפ"י הנחיות משרד הבריאות. 
4.    המשתתפים יחטאו ידיים באלכוג'ל שיוצב בכניסה למרכז, לפני ואחרי הפעילות.

5.    לפני כל פעילות ימדד חום לכל משתתף ותתבצע בדיקת נוכחות קפדנית ע״י המדריך.
6.    כל משתתף בפעילות יחוייב למלא הצהרת בריאות מקוונת בכל יום פעילות – משתתף שלא ימלא את הצהרת 

       הבריאות לא יורשה להשתתף בפעילות.
7.    חובה על כל אחד להביא לכל פעילות: תיק, מכשירים )בהתאם לצורך(, בקבוק מים, מגבת, ביגוד להחלפה, 

       אלכוג'ל ומסכה.
8.   לא יהיה מגע בין המשתתפים במהלך הפעילות.

9.   הפעילויות יתוכננו כך שישמר מרחק של כ- 2 מטר בין כל משתתף. יש להישמר מכל מגע אישי. 
10. יש להשתמש בבקבוק המים האישי, הברזיות יהיו בשימוש אך ורק למילוי הבקבוקים. 

11. אין להשתמש בציוד של מתאמן אחר. כל אחד מגיע עם הציוד האישי שלו.
12. בזמן הפעילות התיק והציוד של כל משתתף יהיה במרחב אישי נרחב ומרוחק מהציוד של שאר המשתתפים,   

       יש לרשום את השם על התיק בצורה ברורה. 
13. חל איסור על התקהלות בלובי ובמזכירות.

14. אין להגיע למרכז לפני תחילת הפעילות. יש להגיע לשעה שנקבעה, כדי שלא תהיה הצטופפות של ילדים 
       מחוץ למרכז. כמו כן אין להישאר במרכז לאחר סיום הפעילות. 

15. הורים ומלווים אינם מורשים להיכנס למרכז/ אולם בזמן הפעילות. 
       לא תותר כניסה לאולם סגור, מלבד לעובדי המקום, מאמן והמתאמנים באותה פעילות. 

הנהלת רשת המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה

הנחיות "התו הסגול"
למדריכי החוגים, ההורים, הילדים וכל המשתתפים

בפעילויות המתקיימות באולמות ובחדרי הסטודיו 
ברשת פנאי וקהילה מרכזים קהילתיים בדרום נתניה: פולג-עיר ימים | קריית נורדאו | גבעת האירוסים 

הורים ומשתתפים יקרים! 

* באחריות כל מדריך לוודא קבלת הצהרת בריאות חתומה של כל משתתף בפעילות.

בברכת חזרה לפעילות מוצלחת
ובריאות איתנה


