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דיירים ומשפחות יקרות,
בבדיקת הקורונה האחרונה התגלתה עובדת חיצונית אחת חיובית .כל הדיירים שבאו איתה במגע עודכנו
ונכנסו לבידוד.

יום שני ,21.9.20 ,יתקיימו בדיקות קורונה
לצוות העובדים ,עובדים זרים ומטפלים
בין השעות  09:00-12:00בחדר אוכל
חובה על כולם להגיע להיבדק
נא וודאו שהמטפלים והעובדים זרים שלכם נבדקים,
לא תתאפשר כניסה לבניין למטפל ועובד זר שלא נבדק.

כמו כל מדינת ישראל גם בית טובי העיר נכנס לסגר החל מיום שישי  18.9.20בשעה 14
ביקורי משפחות:
לא תתאפשר כניסת משפחות לבנין.
ביקורי משפחת בסולריום בלבד למשך עד שעה.
הביקורים בתיאום מראש אצל ברכה בטל 054-666-5871 :שעות הרישום בימים א-ה בשעות .10-17
מותנה במדידת חום והצהרת בריאות בכניסה ,חיטוי ידיים ומסיכה כולל על האף.
יציאה מהבנין:
לפי הנחיות הסגר אין לצאת למרחק של יותר מ  500מטר ממקום המגורים.
הנהלת בית טובי העיר ,רופאי הבית ורב הבית ממליצים להימנע מלצאת.

אנו פה לשרותכם ,שמחים לתת מענה לכל בקשה.
בברכת שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה,
שאול גלוברמן – סמנכ"ל ומנהל תפעול 054-666-5953 shaulg@toveihair.co.il
אירית קשני – סמנכ"לית 054-666-5815 iritk@toveihair.co.il
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Dearest Residents and Families,

The last test results have found that one external worker is positive, the residents she was
in contact with were immediately put in to isolation
On Monday 21.9.20 we will IY"H be having Corona tests
For: Employees, Foreign workers and care givers
In the Dining room from 9:00-12:00
Testing is mandatory!
Make sure your care givers and foreign workers get tested
A care giver of foreign worker that is not tested will not be allowed to enter the building

Beit Tovei Hair, will be in lock down, as per the rules of the entire State of Israel,
starting on Friday, September 18, 2020 at 14.
Family visits:
Families will not be allowed to enter the building.
Family visits are permitted only in the solarium for up to an hour per visit.
You must coordinate in advance with Bracha: 054-666-5871 coordination times: Sun.Thurs. 10-17.
Temperature will be taken and health declaration to be signed at the entrance, sanitizing of
hands and wear a mask including the nose.
Leaving the building:
According to the lock down guidelines, one may not go further than 500 meters from their
residence.
The management, the doctors and Rabbi of Beit Tovei HaIr recommend that you avoid
leaving.

We are here to assist you with any question or requests.
Wishing you a Shana Tova, Ketiva V'chatima Tova,
Shaul Glouberman – VP & Operation Manager - shaulg@toveihair.co.il 054-666-5953
Irit Kashani - VP - iritk@toveihair.co.il 054-666-5815
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