הערכות קימאמה במחנות מכמורת ,גלים וחוף בקיץ 2020
כל מה שרציתם לשאול בהיבטי קורונה:
כיצד קימאמה מתייחסת לקורונה?
קימאמה משקיעה רבות בהתאמת הפעילות והסטנדרטים לנהלים המועברים אלינו ממשרד
הבריאות .בטיחות ילדכם תמיד עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו מקפידים למלא אחר
הנהלים בצורה הטובה יותר .כמו כן ,קימאמה מינתה "נאמן קורונה" אשר מתקף כל העת את נהלי
משרד הבריאות בהתאמה לפעילות של קימאמה ויהיה אחראי בכל מחנה על עמידה בסטנדרטים
הנדרשים.
מהי תודעת הקורונה במחנה?
בקימאמה אנו מאמינים כי עלינו לייצר לחניכים תחושת ביטחון ואחריות אישית וסביבתית .נאמן
הקורונה מטעם קימאמה ידאג שההנחיות הרלוונטיות מיושמות .כמו כן ,אנו נדאג לייצר מודעות
לנהלים בקרב החניכים והצוות כאחד .אנו מאמינים כי יש לייצר זאת בדרך אחראית ומרגיעה .כמובן
שהצוות נמצא שם לדאוג לחניכים )בדגש על החניכים הצעירים יותר שלפעמים צריכים תזכורות(
היכן תתקיים הפעילות? האם במקומות פתוחים? ריחוק חברתי?
כמו בשגרה של מחנות קימאמה ,אנו שואפים לקיים את רוב הפעילות שלנו בחוץ ,באוויר הפתוח.
השנה אף יותר מתמיד ,נקיים כמה שיותר פעילויות באזורים מוצלים בחוץ.
● חדר האוכל  -יש לעטות מסכה רק בתור לפס הגשת האוכל ובזמן פינוי המגש בסיום
הארוחה.
● פעילות בחלל סגור -
בחלל כיתה  -עד  20מ״ר  -עד  5משתתפים בישיבה במרחק  2מטרים
בחלל גדול מכיתה -בחלל העולה על  40מ"ר ישהו עד  10חניכים  2 +מדריכים
התקהלות כלל המחנה  -אין התקהלות בחלל סגור.
מסכת פה-אף בחלל סגור  -במרחק  2מטרים או פחות ,בנוכחות אדם אחד או יותר.
● חלל משותף במחנה  -כלומר במעברים במגורים ,מסדרונות ,שירותים מרכזיים  -מקומות
שיש בהם תנועה של אנשים  -יש לעטות מסכות במקומות צפופים אלה

מהי היערכות המחנה בהיבטי גהות וניקיון במחנה?
לאחר שיחות עם מתחמי המחנות אנו ערוכים לביצוע משימות ניקיון מוקפדות ככל שיידרש בהתאמה
לקביעת משרד הבריאות בעת הקרובה ולקראת פתיחת המחנה.
● ניקיון חדרים  -חדרי החניכים עוברים ניקיון יסודי על ידי חברת ניקיון הפועלת במתחם.
חברת הניקיון עברה התאמה לעבודה במתאר קורונה לפני מספר שבועות וכך פועלת בימים
אלה .שטיפת אזורים סניטריים על ידי אקונומיקה וסבון = המקביל לחיטוי נגד הנגיף.

● חיטוי ציוד משותף  -חיטוי ציוד המועבר בין אנשיםו/או המשרת יותר ממשתמש אחד ייעשה
על ידי בקבוק התזה המכיל אלכוהול .70%
מה בנוגע לציוד מיגון אישי לחניך?
על כל חניך להביא למחנה את ציוד מיגונו האישי על מנת להבטיח את שמירת ההיגיינה האישית.
● מסכת פה-אף לכל יום  -כל חניך מחויב להצטייד במספר מסכות פה-אף ,כמספר ימי
המחנה  -אחת לכל יום .ניתן לרכוש מסכה מסוג -כירורגית מומלץ .כל חניך יסמן את שמו על
כל אחת ממסכות פה אף האישיות  -טרם הגעתו למחנה! על פי משרד הבריאות ילדים
מתחת לגיל  7אינם מחוייבים בעטיית מסכת פה-אף .בשכבה הצעירה ביותר )״קוקון״(
הילדים הצעירים ביותר הם בני  .6קבוצה ספציפית זו לא תזדקק למסכת פה-אף .המדריך
שלהם כן.
*מומלץ לא להשתמש במסכה מבד טריקו  /כותנה  /ייצור ביתי.
● אלכוג'ל ותכשירי ניקיון  -המחנה מספק חומרי ניקיון והיגיינה לשטיפת האזורים הסניטריים
)חברת ניקיון בלבד( .במחנה ישנן עמדות "סניטייזר" לחיטוי הידיים * .אסור ואין להביא
למחנה חומרי ניקוי או חיטוי מכל סוג שהוא ,לרבות אקונומיקה או מגבוני אקונומיקה .ניתן
לצייד את החניכים באלכוג'ל אישי בלבד .במידה ואתם רוצים להביא מגבונים ניתן להביא רק
מגבוני חיטוי שאינם מכילים אקונומיקה ) 99.9%למשל(.
● מכשיר מד חום אישי  -על כל חניך שמגיע אל המחנה חובה להצטייד במדחום דיגטלי
המסומן בשמו באופן ברור )טוש או מדבקה( * .אין להביא מדחום כספית בשום פנים ואופן.
האם תהיה הקפדה על היגיינה כללית ושטיפת ידיים?
אנו נקפיד על שטיפת ידיים תדירה בסבון ומים .כל הזמן וכמה שיותר .במעברים בין פעילויות,
בהגעה לחדרי השינה ,ביציאה מהשירותים .בדגש על חיטוי באלכוהול לאחר מגע בחפצים או
משטחים מזוהמים.
● חיטוי באלכוהול במתקן סניטייזר  /אלכוג'ל -חובה בכניסה לחדר האוכל -לפני שטיפת ידיים
● תודעת הפרדה בין ידיים לפנים  -הימנעות מאכילה בחוץ )חטיפים( וללא רחיצת ידיים,
הימנעות ממגע ידיים בפנים ובפה במהלך פעילות ולפני ניקוי וחיטוי הידיים.
האם תהיה בדיקת חום לחניכים?
כן ,מעקב חום גוף דו יומי  -כל חניך ימדוד חום פעמיים ביום .בוקר ולילה .באחריות המדריך ללוות
את חניכיו ולבצע רישום בחדרים בזמן ההשכמה ובזמן ההשכבה .יבוצע דיווח להנהלה ולנאמן
הקורונה על חום גוף גבוה מעל  38צלזיוס
מה עושים אם לחניך עולה חום?
בדיקה שגרתית של מנהל המרפאה במחנה .דיווח לרופא קימאמה לקבלת החלטה באם קיים חשד
למצב של קורונה.

אם קיים חשד -יהיה נוהל מפורט בניהול מנהל המחנה ורופא קימאמה .יפורסם לאחר ההנחיות
המעודכנות של הגורמים המאשרים.

יש צוות רפואי במחנה?
בכל מחנה יש חובש מקצועי  -לרוב חובש קרבי  -אשר מנהל את המרפאה על כל היבטיה .מנהל יומן
ביקורי חניכים לבדיקות שגרתיות למתן תרופות קבועות ולא קבועות .מדווח למנהל/ת המחנה דו"ח
מצב .מגיש עזרה ראשונה לחניכים ולצוות ,מתריע על בעיות וממליץ על פינוי רפואי .כפוף לרופא
ולמנהל/ת המחנה.
בשגרת קורונה  -המרפאה תפעל לבידוד מוקדם של בעלי תסמינים  -חדר חולים :בכפוף להנחיות
משרד הבריאות ,יהיו נהלים מסודרים לגבי בידוד בתוך מחנה ועד תרחיש של פיזור מחנה.
רופא זמין  - 24/7רופא פרטי של קימאמה צמוד לכל בדיקה ,טיפול וייעוץ .הגורם המקצועי הבכיר
במחנה בכל ענין רפואי ובדגש על ערנות למצב בריאות כלל יושבי המחנה.

כיצד תתבצע קליטת חניכים במחנה?
●

●

●
●

הצהרת בריאות  -על כל חניך להוציא אישור רפואי להשתתפות במחנה קיץ עד  24שעות
בטרם פתיחת המחנה או  48שעות לפני הגעתו אל המחנה )למקרה שמחנה מתחיל ביום
ראשון(.
הורה מלווה אחד לקליטה  -כל חניך יגיע מלווה בהורה אחד בלבד בבוקר הקליטה .המטרה
כאמור להוריד את הצפיפות האנושית במרחב הציבורי על אף היותו במרחב פתוח בכל
המחנות שלנו.
מדידת חום בכניסה אל המחנה  -תתבצע מדידת חום לכל יושבי רכב הנכנס אל מתחם
המחנה בבוקר הקליטה .איש צוות ממונה ימדוד את החום באמצעות מד חום ללא מגע.
עטיית מסכת פה-אף  -כלל החניכים וההורים יעטו מסכת פה-אף בכניסה למתחם הקליטה.

כיצד יתבצע פיזור חניכים מהמחנה?
● הורה אחד יכנס לאיסוף  -כל חניך יעזוב את המחנה מלווה בהורה אחד בלבד ביום הסיום.
המטרה כאמור להוריד את הצפיפות האנושית במרחב הציבורי על אף היותו במרחב פתוח
בכל המחנות שלנו.
● מדידת חום בכניסה אל המחנה  -תתבצע מדידת חום ליושב הרכב הנכנס אל מתחם
המחנה ביום הסיום .איש צוות ממונה ימדוד את החום באמצעות מד חום ללא מגע.
● עטיית מסכת פה-אף  -כלל החניכים וההורים יעטו מסכת פה-אף בכניסה למתחם האיסוף.
האם יתקיים השנה ביקור משפחות במחנות שבועיים?
לצערנו לא .על מנת לשמור על מרחב אישי מקסימלי לכל אחד מחניכי וחניכות המחנה וקרוביהם לא
יתקיים יום ביקור משפחות אשר מייצר התקהלות וצפיפות אנושית.
ואם בכל זאת אני חייב להגיע לאסוף  /להביא משהו בזמן המחנה?

ביקור הורה במחנה מצריך אישור המנהל/ת .אם לצורך פגישה עם הילדים )במידת הצורך( או לצורך
מסירת או איסוף חפצים .המפגש או העברת חפצים יעשו בשער הכניסה למחנה .לא תותר כניסה
למתחם המחנה הפנימי ,לרבות חדרי חניכים.
האם יהיו חניכים מחו"ל? מה המדיניות של קימאמה לגביהם? איך אנחנו מוודאים שהם היו
בבידוד?
קיים אמון בין קימאמה להצהרת המשפחות .בנוסף ,המגיעים מחו״ל ימציאו מסמך המאשר כניסתם
לארץ בתאריך הקודם לפחות  14יום בטרם יום המחנה הראשון .בנוסף ,כל הורה יחתום על הצהרה
כי החניך וההורה המלווה שהו בתנאי הבידוד המבוקשים על פי חוק .המפר הצהרה זו עובר על
החוק במדינה.
האם חניכים מחו"ל חייבים בבידוד לפני המחנה?
כרגע צריך .עד להודעה החדשה .קימאמה ממשיכה לעקוב יחד אתכם אחר ההנחיות
האם תהיה רחצה בבריכה?
כן .בצפיפות מינימלית .כרגע על פי ההנחיות לפי  6מ״ר לחניך בתוך המים .במתחם ציבורי מחוץ
לבריכה -לפי  2מ״ר לחניך.
מי מאשר לקימאמה לפתוח את המחנה?
מנהל קייטנות ונוער ,משרד הבריאות ,משרד החינוך ,כיבוי אש ,מחלקת רישוי עסקים החותמת
באופן סופי לאחר הגשת כלל האישורים.
מה הפעילויות שיהיו מה מותר ואסור לכם לעשות?
כל הפעילויות שתוכננו ,לרבות בריכה ,ים וטיולים -הכל לפי המגבלות וכללי ההתנהגות.
האם יהיה חיטוי של המחנה בין מחזורים?
חיטוי )המותאם לנגיף הקורונה(= ניקוי באמצעות אקונומיקה או אלכוהול  .70%בין המחזורים
החדרים ינוקו על ידי צוות ניקיון באקונומיקה )רצפה ,אסלות ,מקלחונים וברזים(.
האם החוויה של הילדים תהיה שונה ,בגלל הריחוק החברתי ?
החוויה תהיה ייחודית ,כמו כל החיים שלנו המותאמים לימים אלה .איכות הפעילות והתקשורת עם
החניכים לא תפגע .להיפך ,הצוות יהיה בדאגה מקסימלית לחניכים סביב בריאותם ושלומם  -מה
שיגביר את החיבור ביניהם ואת תחושת הקבוצתיות .ההשלכה העיקרית היא שמפחיתים מגע פיזי.
האם נצטרך לעטות מסיכות כל הזמן?
לא .רוב הזמן אנו בפעילות באוויר הפתוח מול הים )אידיאלי( .לא נעטה מסכות להוציא מזמני
ארוחות או פעילות מצומצמת )קבוצה( בחדר סגור לפי ההנחיות.

