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  במקרים חיונים או דחופיםביצוע בדיקת קורונה מיידית תנאים ל –נוהל לציבור הנדון:         

 
על פי הוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור 

"(, החוק)להלן: " 2020 – העיר אילת או אזור עין בוקק חמי זוהר(, התשפ"א –תיירות מיוחד 

 קיימת אפשרות לביצוע בדיקת קורונה מיידית וללא תשלום. 

בדיקה זו, מיועדת בעיקרה לתושבי המועצה ולעובדי מתחם התיירות אך ניתנה בחוק אפשרות 

 במקרים חיוניים או דחופים.  לכל אדם לבדיקה מהירה

במקרים חיוניים ללא תשלום מידית  בדיקת קורונהלבאשר לטיפול בבקשות מצורף לעיונכם נוהל 

 או דחופים. 

  להיכנס למתחם לצורך חיוני או דחוף, שאינו מאפשר בדיקת קורונה מבעוד אדם מעוניין כל

 באחת מהדרכים הבאות:מתבקש ליצור קשר מוקדם ככל האפשר עם מוקד המועצה  ,מועד

 . 5300210-050: וואטסאפ      tamar.co.il-moked@ma: מייל    8000210-08-טל' 

 מבקש הפונה להיכנס למתחם.  מהו הצורך החיוני או הדחוף בגינו במסגרת הפניה יש לפרט 

  על ידי אחד משלושה בעלי התפקידים  בתוך שעתיים ממועד הבקשההתשובה לפניה תתבצע

 המפורטים להלן או מי מטעמם:  

o מייל: קב"ט המועצה - בני בן שושן(tamar.co.il-beni@ma )  

o מייל:סגן קב"ט המועצה  - רוני טל(tamar.co.il-Ronital@ma )  

o אחראית בעמדת בידוקאית בחפ"ק אחר-אנג'לה מולצ'ניקוב  

  ( tamar.co.il-angela@ma)מייל:

 ותהיה אישור הבקשה או דחייתה: כתבהתשובה תיתן גם ב 

o הפונה יוכל לבצע בדיקת קורונה מיידית. במקרה כזה יש  – במקרה של אישור הבקשה

ממוקם מאחורי בית המועצה האזורית תמר המתחם הבדיקות ללהגיע עם תעודה מזהה 

תוצאות הבדיקה מתקבלות  .07:00-19:00מידי יום ואף בסופי שבוע  בין השעות  להפוע

 ככל שתוצאת הבדיקה שלילית, יש להציגה במסוף הכניסה לאי הירוק.  דק'. 15לאחר 

o במקרה כזה,   יוכל לבצע בדיקת קורונה מיידית.לא הפונה  - במקרה של דחיית הבקשה

ראש ה. ההשגה תוגש אל מוקד המועצה וידון בה על דחיית הבקשזכאי הפונה להגיש השגה 

 רותי קפלן / מנכ"לית המועצה מורן יצחקי.ראש המועצה הגב' ניר ונגר / מ"מ  מר המועצה

שעות מעת  8-בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ כתבבתהיה מנומקת ותינתן ההחלטה בהשגה 

שפט לעניינים המ על ההחלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית אל בית הגשת ההשגה.

 מנהלים בבאר שבע.

 ,רק בריאות                                                                                                             
 

 מורן יצחקי                                                                                                                 

 מנכלי"ת המועצה                                                                                                             
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