מידע על עשייה בבאר יעקב בתקופת הקורונה בתחום הבריאות:

.1
.2
.3
.4

תחרות "מתקורונה" תחרות נושאת פרסים למתכונים בריאים
סגירת פארקים בשעות הבוקר לציבור בני הגיל השלישי
פעילויות כושר בחינם בפארקים לבני הגיל השלישי
הסברה רבה לתושבים בנושא היגיינה וחשיבות עטית מסכה וכן בנושאי תזונה לסגר ושמירה על
בריאות הנפש
https://bit.ly/3dlrz0M

https://bit.ly/3fpRDcZ

 .5הפצת מידע ודרכי התקשרות עם גורמי סיוע נגד אלימות במשפחה בשיתוף יועצת מעמד
האישה קובץ "גם אלימות היא מגפה"
 .6גיבוש קוד היגיינה קפדני לקראת חזרה לבתי הספר https://bit.ly/2YIm34i
 .7חלוקת חוברות לכל ילדי הגנים ביישוב -חוברות עבודה ייחודיות ומקוריות בנושא הקורונה
 .8הפצת כללי היגיינה והנחיות לעובדי המועצה וכן חיזוק חוסן חברתי על ידי הכנת חוברת מתכונים
משותפת https://bit.ly/35C1HLD
 .9שותפות מלאה בהליך גיוס מתנדבים יישוביים ,חלוקת מזון לנזקקים וניהול מערך מתנדבים
ועובדים לביצוע שיחות טלפון שבועיות לכל תושבי היישוב מעל גיל 62
https://bit.ly/2WeMddv

https://bit.ly/2YESwbB

 .10הוקרה לצוותי הרפואה -איסוף מתוקים (לא בריא לגוף אבל כן לנפש) וחלוקה לצוותי רפואה
באסף הרופא
 .11גיבוש רשימת תושבי היישוב עם בן משפחה צליאקי – מצרפת קישור לדף הרשמה .אוביל את
הקבוצה מול בעלי העסקים ביישוב להעשרת המוצרים המצויים בחנויות
https://forms.gle/NMvSyQMz5isRk6SP7
 .12איסוף מידע מגננות וסייעות גני הילדים לגבי תפריט הזנה במטרה לשפרו בשנת הלימודים
הבאה
https://forms.gle/Wxfx5mqM1AZiFwVv6
 .13שילוט כל עמדות שטיפות הידיים בגני הילדים ובתי הספר – מצורף קובץ בשם "נקי"
 .14קמפיין עידוד עסקים מקומיים
 .15הכנת מסגרת מיוחדת לפרופיל הפייסבוק -נשארים בבית -ייחודי לתושבי באר יעקב .כל
התושבים הוסיפו את המסגרת לפרופיל שלהם ויצרנו מכל מיני פרופיל סרטון מקסים להגברת
המודעות https://bit.ly/2WDns9w
 .16חיזוק חוסן קהילתי -חלוקת נר זכרון לזכר נספה שואה לכל ועד בניין https://bit.ly/3bb4tsb
תגובות התושביםhttps://bit.ly/2YFoHYt :

נעשו פעולות רבות נוספות לחזוק החוסן הקהילתי ,קצרה היריעה מלכתוב הכל.
הייתי שותפה לשעת סיפור ,לוח שידורי פנאי לתושבים לימי הסגר ,עידוד בבידוד ,שאלות ותשובות של
פסיכולוגיות מהשפ"ח בדף הפייסבוק של המועצה ,עדכון יומי של ראש המועצה על מספר מבודדים
וחולים ,קשר ישיר של ראש המועצה עם כל חולה ,רכישת מזון למשפחות של חולים ,רכישת תרופות
לקשישים ועוד
ניתן להיכנס לדף הפייסבוק "ניסים גוזלן" או " מועצה מקומית באר יעקב" ולהתרשם רבות.
יש לציין שהכל נעשה בשותפות של כל מחלקות המועצה ובשיתוף פעולה עם עובדי מועצה שונים.
יש לציין ששאבתי רעיונות רבים מהקבוצה המדהימה של מקדמי הבריאות.

