איך ֹלהתנהג
בזמן מגֵפת הֱקורונה
מסמך בעברית ֱקֹלה

וירוס הֱקורונה מיִדבֱק מאוִד .בעוֹלם הרבה אנשים נִדבֱקו
בווירוס הזה וֹלכן ֱקוראים ֹלו "מגֵפה" .מגפה זו מחֹלה
שמתפשטת מהר בכֹל העוֹלם.
בגֹלֹל שהווירוס הפך ֹלמגפה ,הממשֹלה נתנה הוראות
איך ֹלהתנהג ,מה מותר ֹלעשות ומה אסור ֹלעשות .צריך
ֹלשמור עֹל כֹל הכֹלֹלים האֹלה כִדי שכוֹלנו נהיה בריאים
ונחזור ֹלשגרה .ברשימה הבאה יש מיִדע חשוב איך
ֹלהתנהג בזמן מגפת הֱקורונה.

צריך ֹלשמור עֹל היגיינה
 איך ֹלרחוץ יִדיים – ֹלהֱקפיִד ֹלשטוף את היִדיים עם מים וסבון .צריך ֹלסבן את היִדיים
במשך שֹלושים שניות ,אחרי זה ֹלשטוף את היִדיים במים וֹלנגב עם נייר מגבת.
 איך ֹלהשתעֹל או ֹלהתעטש – צריך ֹלהשתעֹל או ֹלהתעטש ֹלתוך טישיו
וֹלזרוֱק אותו מיִד ֹלפח .אם אין טישיו ,צריך ֹלהשתעֹל או ֹלהתעטש אֹל תוך המרפֱק.
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שניות

 איך ֹלאוורר וֹלנֱקות את הבית – ֹלפתוח את החֹלונות וֹלאוורר את החִדר ואת הבית.
מומֹלץ גם ֹלנֱקות יִדיות וִדֹלתות עם מגבון.

ֹלא ֹלנגוע באחרים וֹלא ֹלצאת החוצה


ֹלא ֹלגעת באנשים אחרים – ֹלא ֹלחבֱקֹ ,לא ֹלנשֱק,
ֹלא ֹלֹלחוץ יִדיים וֹלא "וֹלעשות כיפים".

 ֹלהישאר בבית – מותר ֹלצאת מהבית רֱק אם צריך ֹלֱקנות אוכֹל או ֹלֱקנות תרופות.
אפשר ֹלצאת מהבית גם אם צריך ֹלֱקבֹל טיפוֹל רפואי.
 ביֹלוי בחוץ – אסור ֹלצאת ֹלבֹלות מחוץ ֹלבית.
ֹלמשֹל אסור ֹלֹלכת ֹלטייֹל בפארֱקֹ ,לשחֱק בגן המשחֱקים או ֹלֹלכת ֹלים.

שירותים בֱקהיֹלה – מה פתוח ומה סגור?


מה פתוח כרגיֹל – סופרמרֱקטים ,מכוֹלות ,בתי מרֱקחת ,בנֱקים.

 מה סגור – בתי ספר ,מסעִדות ,בתי ֱקפה ,חִדרי כושר ,מֱקומות ביֹלוי ופנאי.
 מה פועֹל חֹלֱקית – תחבורה ציבורית פועֹלת חֹלֱקית בשעות היום.

סגור

איך אפשר ֹלשמור עֹל סִדר יום?
מומֹלץ ֹלשמור עֹל סִדר יום ֱקבועֹ .למשֹל:


ֹלעשות את הִדברים שעושים כֹל יום – מומֹלץ ֹלֱקום בשעות הבוֱקר שאתם רגיֹלים ֹלֱקום בהןֹ .להחֹליף
בגִדים )ֹלא ֹלהישאר בפיג'מה(ֹ .לאכוֹל בצורה מסוִדרת את כֹל הארוחותֹ .להֱקפיִד ֹלהתֱקֹלח כֹל יום.

 ֹלשמור עֹל תחביבים – מומֹלץ ֹלעשות תחביבים שאוהביםֹ .למשֹל ֹלֱקרוא ספריםֹ ,להרכיב פאזֹלֹ ,לצייר,
ֹלהאזין ֹלמוזיֱקהֹ ,לצפות בטֹלוויזיה .אפשר גם ֹלֹלמוִד ֱקורסים במחשב .מומֹלץ ֹלעשות פעיֹלות גופנית
בבית כמו תרגיֹלים.
 ֹלשמור עֹל ֱקשר עם אנשים אחרים – מומֹלץ ֹלשמור עֹל ֱקשר עם בני משפחה שֹלנו ,חברים ושכנים.
אוֹלי מישהו צריך את העזרה שֹלנו ,אוֹלי מישהו יכוֹל ֹלעזור ֹלנו.

מה ֹלעשות אם ֹלא מרגישים טוב?


אם מרגישים חוֹלים אסור ֹלצאת מהבית .אסור ֹלהסתובב ברחוב ואסור ֹלנסוע בתחבורה ציבורית.

 אם מרגישים חוֹלים אסור ֹלֹלכת ֹלֱקופת חוֹלים .צריך ֹלהתֱקשר ֹלמוֱקִד הטֹלפוני שֹל ֱקופת חוֹלים,
ֹלספר איך אתם מרגישים וֹלֱקבֹל מהם הוראות מה ֹלעשות.

טֹלפונים ֹלשעת חירום

טֹלפונים שאפשר ֹלהתֱקשר אֹליהם וֹלֱקבֹל מיִדע בנושא וירוס הֱקורונה:

מוֱקִד
משרִד הבריאות

*5400

שירותי בריאות
כֹלֹלית

*2700

מכבי
שירותי בריאות

*3555

ֱקופת חוֹלים
מאוחִדת

*3833

ֹלאומית
שירותי בריאות

*507

טֹלפונים שאפשר ֹלהתֱקשר אֹליהם אם מוִדאגים או מרגישים ֹלחוצים ‐ תמיכה נפשית
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מיִדע נוסף באתרים אֹלו

אתר
משרִד
הבריאות

אתר
הממשֹלה
עם מיִדע
עֹל ֱקורונה

כֹל זכות

וֹלסיום,
מאחֹלים ֹלכוֹלכם בריאות מֹלאה וחזרה מהירה ֹלשגרה.
מומֹלץ ֹלעֱקוב בטֹלוויזיה וברִדיו וֹלשמוע אם יש הוראות חִדשות.

כתיבה :עמותת כוונים
כתיבה בעברית ֱקֹלה :מכון אֱקים ֹלהנגשה ֱקוגניטיבית ,ניהוֹל רוני אנֱקורי
ייעוץ ֹלשוני ואישור נגישות השירותֹ :ליאורה רובינשטיין ,עורכת ֹלשון ומורשית נגישות השירות

