
 

 ואילך  2020נהלי עבודה ואימונים בצל הקורונה אוגוסט 

 אורט + אולם בי"ס    מקורה + מגרש    מרכזי אולם כדורסל  

עדה מתקיימת באישור משרד הספורט, משרד הבריאות -שחקנים, הורים ; פעילות מועדון הכדורסל בנימינה גבעת

 בבקשה, נא לפעול ולדייק בהנחיות שלהלן:ואיגוד הכדורסל.    

 . בין הקבוצות המתאמנותעד כמה שניתן  להפרידמועדון הכדורסל יפעל  .1

, שאינו  מעלות 38 -נמוך מחום גופו רק לאחר שבדקו כי:  צהירים כי ישלחו את ילדם לאימוניםההורים מ .2

במקרה לפני האימון.  יום   14 -היה במגע עם חולה מאובחן בשלא משתעל )לא כולל אסטמה או אלרגיה( ו

מתקיים לא היה והמאמן יחשוד כי אחד התנאים  ההורה לא ישלח את ילדו. -שאחד מהתנאים לא מתקיים

  ון(, ההורים יתבקשו להגיע מייד ולאסוף את ילדם.  )המאמן יבדוק חום לפני האימ

הורים, בבקשה להימנע מכניסה לאולם. הורים לילדים עד כיתה ב'  -הכניסה מותרת לשחקנים בלבד .3

מושבים זה   5שורות זה מזה ובמרחק של  2מוזמנים להיכנס ולצפות מהיציע כשהם ישובים במרחק של 

 יתר ההורים: בבקשה, להמתין בחוץ. להישאר עד תום האימון.  תבקשו הורים אלה י -מזה

במקרים . 053-4289539את דפי הרישום למספר: המועדון ווצאפ לבכל ענייני הרישום נא לשלוח   -הורים .4

 למשרד. הגיע נחוצים בלבד, הנכם מוזמנים ל

 האימון. לפני זמן  -או ביציע)כאן( לובי הכניסה לאולם בההכנות לאימון יתבצעו  .5

לתחילת בסמוך מאוד סורה ללא מאמן. המאמן יגיע אוהכניסה  יהיה סגורבלובי הכניסה לאולם השער  .6

 .  האימון ויפתח

היציאה בתום האימון תהיה מכיוון יציאת החרום לכיוון  . הינו לכניסה בלבדבלובי הכניסה לאולם שער ה .7

  התנועה היא חד כיוונית.     ***    המגרש המקורה. 

   מאוד על השתלבות הילד/ה באימון. יקשו שבימים אלה מומלץ מאוד להימנע מאיחורים,  .8

ולהגיע ישירות למגרש המקורה. במידה ויש   מתבקש להקיף את האולם -מי שמתאמן במגרש המקורה .9

 .  ולא מיציאת החרום -זההלובי הכניסה תהיה רק משער  -לקבוצה אימון מייד אחר כך באולם

 נא התחשבותכם וסבלנותכם. נא לעקוב באתר.   . ייתכנו שינויים תכופים במערכתלרגל המצב,  .10

 ד לאחריו.   רגע לפני האימון ומיי בנוזל אלכוהולייש לנקות את הידיים  .11

ובאולם לא ישהו שתי קבוצות ושני מאמנים בעת   באולם בי"ס אורט: תהיה הפרדה בין הקבוצותבאימונים  .12

 ורק לאחר מכן ייכנסו הילדים לאימון הבא.   -ובעונה אחת. קודם יצאו הילדים שסיימו אימון, יתרחקו מהאולם

 מהמתחם.  יזות רבזתפנים מבכל מקרה בתום האימון  -הכניסה לחדרי ההלבשה תיעשה ביחידים בלבד .13

 במהלך האימון אין חובה לחבוש מסכות.  .חובה לחבוש מסכות -לפני ואחרי האימון .14

 נעדכן בדבר נהלי המשחקים שמשרד הבריאות יקבע.  -לקראת חידוש משחקי הליגה .15

 תודה, בריאות ושנה טובה לכולם. 


