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כ' חשון תשפ"ב

"כיתת גן ירוקה" בגן הילדים – דף הסבר

הורים/ות יקרים/ות שלום רב,

החל מהשבוע נכנסים גני הילדים בכפר סבא למתווה "הגן הירוק" .בשנה וחצי האחרונות אנו חווים את מגפת
הקורונה על כל מורכבותה .מורכבות זו מחדדת את חשיבות קיום אורחות החיים במוסדות חינוך לצורך מניעת
התפשטות שרשרת ההדבקה ושמירת שגרת הלימודים בבית הספר ובגן.
בכדי לשמור על שגרת לימודים רציפה בגני הילדים נבנה המתווה הדורש לבצע בדיקות תדירות לצורך איתור
מאומתים ,ובכך לאפשר לילדים וצוות הגן להמשיך בשגרת הפעילות בגן תוך צמצום הצורך בקיום בידודים.
שיתוף הפעולה של כל אחת ואחד מכם הכרחי לצורך הצלחת המתווה ושמירה על שגרת הגן והבית לרווחת
הילדים ,ההורים וצוות הגן.
סדר הפעולות להורה (ראו תרשים בסוף המסמך)
א .חתימה על אישור הסכמה על השתתפות ילדך במתווה כיתת גן ירוקה:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/green-class
**הורה שלא יאשר את השתתפות הילד במתווה ,במקרה של חשיפה לחולה מאומת יחול עליו בידוד
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
במידה והתגלה מאומת בגן וקבלת הודעה ממנהלת הגן על כניסת הגן למודל "כיתת גן ירוקה" עליך לבצע
את הפעולות הבאות:
ב .לבצע בדיקת  PCRבקהילה לילד ולהמתין עד קבלת תשובה בבית.
תשובה חיובית  -הילד נשאר בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
תשובה שלילית  -הילד נכנס למודל כיתה ירוקה.
ג .לוודא כי קיבלת ממנהלת הגן ערכות בדיקת אנטיגן שיספיקו לבדיקה במהלך השבוע.
ד .יש לבצע בדיקת אנטיגן כל יום בין השעות  ,06:00-08:00ולדיווח תוצאתה בפורטל הורים של
משרד החינוך.
תשובה חיובית – הילד נשאר בבידוד ,מדווח למנהלת הגן והולך לבצע בדיקת  PCRבקהילה.
תשובה שלילית – הילד רשאי לצאת לגן ,יום למחרת נדרשת בדיקת אנטיגן נוספת וחוזר חלילה
עד תום  7ימים מהחשיפה.
ה .יש לעדכן את תוצאת הבדיקה בפורטל ההורים בקיצור:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
ו.

קישור לאישור ידני ל"הצהרת הורים" ,יש להביא את האישור לצוות הגן מידי בוקר ,עם הכניסה לגן.
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Parent-reporting-home-antigentest.pdf

ז .סיום המתווה וחזרה לשגרה בתום  7ימים ובתנאי שיש בדיקת  PCRשלילית לכלל הילדים והילדות.

כמה דברים נוספים חשובים:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

במידה וישנם יותר מארבעה מאומתים באותו היום ,מתווה "כיתת הגן הירוקה" לא יחול.
מידה ובמהלך השבוע יתגלה מאומת נוסף המתווה יתחיל מחדש לעוד  7ימים.
ילד בגן שנחשף למאומת ,ומשתתף במודל "כיתה ירוקה" יכול לצאת לגן ולחזור לביתו ,כולל הסעה,
תחבורה ציבורית והשתתפות במודל יול"א.
מעבר לאלה ,הילד נדרש לשהות בביתו ולא יוכל לצאת לכל פעילות אחרת.
ילד גן עם תו ירוק על בסיס החלמה הוא פטור מבידוד ,לא נדרש לבצע בדיקות והוא ממשיך שגרת גן
כרגיל.
חשוב כי הילד לא יהיה חשוף להתלבטויות או חששות שלכם אם ישנם .מומלץ לשתף את צוות הגן
לקבלת סיוע.
עודדו את הילדים לשמור על קשר עם חברים מאומתים או כאלו שאינם משתתפים במתווה ולא יכולים
להגיע לגן.
למען הסר ספק גם ילדים הזכאים לסל זכאות ונמצאים בגני הילדים יפעלו במתווה הכיתה הירוקה.
תלמידים עם מוגבלויות הלומדים במסגרות חינוך מיוחד ,המתווה יופעל בהתאם לשיקול דעת ובהתאם
ליכולתם של התלמידים להיבדק.
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