כד חשון תשפ"ב
 10באוקטובר 2021
פיילוט "כיתה ירוקה"  -מתווה  – 1דף הסבר להורים
חלק מפרטי המתווה כפופים לאישור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)
(תיקון מס'  )5התשפ"ב2021-
 .1כללי
במהלך השנ ה וחצי האחרונות אנו חווים את מגפת הקורונה .המורכבות הנובעת מתקופה זו מחדדת את חשיבות
קיום אורחות החיים במוסדות חינוך לצורך מניעת התפשטות שרשרת ההדבקה .בכדי לשמור על שגרת לימודים
רציפה ,מתגבשת התפיסה שנדרש לנהל בבתי הספר בדיקות תדירות לצורך איתור מאומתים וזאת כדי לאפשר
לתלמידים ועובדי הוראה להמשיך בשגרת לימודים תוך צמצום הצורך בקיום בידודים.
החל מה 10.10.21 -תופעל תוכנית "כיתה ירוקה" בבתי הספר היסודיים בערים ירוקות.
מטרה כללית :משרד הבריאות ומפא"ת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,פועלים יחד למימוש מתווה "הכיתה
הירוקה" ,שמטרתו לצמצם באופן משמעותי את הבידודים ולאפשר לבית הספר המשך ניהול שגרת לימודים
מלאה.
 .2קווים מנחים להפעלת המתווה בכיתה
 כל תלמיד יקבל בבית הספר  14ערכות אנטיגן (בדיקה מהירה).
 לאחר קבלת הודעה על מאומת ואישור בית הספר לתחילת המתווה (אם אותרו  4מאומתים ומעלה
בכיתה באותו יום המתווה לא יתחיל ויחולו ההנחיות הכלליות לעניין בידודים) ,תלמיד יוכל לחזור לבית
הספר לאחר ביצוע בדיקת  PCRוקבלת תוצאה שלילית ,ביצוע בדיקת אנטיגן בין השעה 06:00-
 08:00לפני היציאה לבית הספר ,ודיווח על תוצאות שליליות בפורטל הורים (ראה קישור בהמשך).
 התלמיד יקבל עם הגעתו לבית הספר  14ערכות אנטיגן נוספות לטובת ביצוע בדיקות מדי יום ביומו ,עד
סוף מהלך הבדיקות לפי המתווה.
 תלמיד שהתגלה כחיובי בבדיקת אנטיגן במהלך המתווה ,אינו רשאי לחזור לבית הספר ונדרש לבצע
בדיקת  PCRבקהילה .ככל שתוצאת הבדיקה תצא חיובית הוא יוגדר כמאומת והמתווה יוארך ב 7-ימים
עבור יתר תלמידי הכיתה 7( .ימים ממועד החשיפה אחרונה) .יתר תלמידי הכיתה יקבלו ערכות אנטיגן
נוספות בהתאם.
 ביום ה  7לחשיפה למאומת הראשון ,כל התלמידים שלוקחים חלק במתווה נדרשים לבצע בדיקת PCR
.התלמידים ימשיכו להגיע לבית הספר עוד לפני קבלת תוצאה שלילית ובתנאי שהם דיווחו על ביצוע
בדיקת ה -PCRובדיקת אנטיגן בבוקר.
 סיום המתווה :נדגיש כי בנוסף לבדיקת ה ( PCRהשנייה) ,ביום ה  7לחשיפה האחרונה (אם היו
תלמידים מאומתים נוספים במהלך השבוע) כל התלמידים נדרשים לבצע בדיקת  PCRבקהילה (בדיקה
שלישית) וביצוע בדיקות אנטיגן עד שתתקבל התוצאה השלילית ב .PCR
הערה :תלמידים שהינם פטורי בידוד מגיעים לבית הספר ולא נדרשים להיבדק
 .3דגשים להורה ותלמיד
תלמיד שנחשף למאומת ,ומשתתף במתווה "כיתה ירוקה" .מוחרג מהוראות צו בריאות העם המחייבות אותו
בבידוד .ההחרגה הינה רק לטובת יציאה לבית הספר וחזרה לביתו ,כולל הסעה ,תחבורה ציבורית ,הקבצות ,
שיעורים מעורבים וצהרון שפועל בתוך המוסד החינוכי .מעבר לאלה ,התלמיד נדרש לשהות בביתו ולא יוכל
לצאת לכל פעילות אחרת
. השתתפותו במתווה מחייבת בנוסף ,בדיקות  PCRואנטיגן בהתאם לדרישות המתווה )פטורי בידוד אינם
נדרשים לבדיקות(.
 תלמידי חנ"מ נדרשים לביצוע בדיקה – בהתאם ליכולתם
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במידה ובמהלך השבוע צבע הרשות משתנה ,בית הספר ימשיך במתווה עד סיום התהליך
 .4סדר פעולות להורה
א .הסבר לילד על תהליך הכניסה ל'כיתה ירוקה' הכולל ביצוע בדיקות בכל בוקר.
ב .מילוי 'טופס אישור הורה להשתתפות בפיילוט' קישור:
 אישור כיתה ירוקה
 אישור ידני – כיתה ירוקה
ג .קבל  14ערכות אנטיגן מבית הספר למוכנות לפיילוט כיתה ירוקה .אין להשתמש בהם עד להנחיה
לביצוע
קישור לסרטון בדיקת אנטיגןhttps://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc :
ד .עם קבלת ההודעה על כניסה למודל "כיתה ירוקה" עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 בדיקת  PCRבקהילה להמתין עד קבלת תשובה בבית:
 תשובה חיובית – נשאר בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 תשובה שלילית – נכנס למודל כיתה ירוקה
 .5מודל כיתה ירוקה
א .וודא כי קיבלת מבית הספר ערכות בדיקת אנטיגן שיספיקו לבדיקה במהלך השבוע –  7ימים
ב .בצע בדיקת אנטיגן לילדך כל יום לפני היציאה לבית הספר:
 תשובה חיובית – נשאר בבידוד ,מדווח למנהל והולך לבצע בדיקת  PCRבקהילה.
 תשובה שלילית – רשאי לצאת לבית הספר.
ג .ודווח על התוצאה בקישור הבא :
טופס מקוון  -מילוי תוצאות הבדיקה
טופס ידני  -מילוי תוצאות הבדיקה

איבים | אור הנר | ארז | ברור חיל | גבים | דורות | יכיני | כפר עזה | נחל עוז | מפלסים | ניר עם | רוחמה | חוות שיקמים
מועצה אזורית שער הנגב ד.נ .חוף אשקלון 78100
SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL D.N HOF ASHKELON
טל' | Tel: 972-8-6806225 :פקס | Fax: 972-8-6891006 :דוא"ל | Email : sigalitg@sng.org.il :אתרWeb: www.sng.org.il :

