
 

 

  בריאות הצהרת 

 ______________ _____________שם מלא:_____

 _____________________________ת.ז       ___ 

 _______________________ פעילות/משתתף בחוג

 :סר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"אני מצהי

  מתחת ו/החום ונמצא שחום גופ לילדי/ילדתי מדדתי-
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

)למעט ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/ה קשיים בנשימה -

 (שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה

עם קרוב במגע  היה/היתה אילדי/ילדתי ללמיטב ידיעתי -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________

 

  בריאות הצהרת 

 ____________ שם מלא:____________________

 ת.ז       ________________________________ 

 משתתף בחוג/פעילות _______________________

 אני מצהיר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"ס:

 מדדתי לילדי/ילדתי חום ונמצא שחום גופו/ה מתחת -
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

בנשימה )למעט ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/ה קשיים -

 שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה(

למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________

 

  בריאות הצהרת 

 שם מלא:________________________________ 

 ת.ז       ________________________________ 

 משתתף בחוג/פעילות _______________________

 אני מצהיר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"ס:

 מדדתי לילדי/ילדתי חום ונמצא שחום גופו/ה מתחת -
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/ה קשיים בנשימה )למעט -

 שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה(

למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________

 

  בריאות הצהרת 

 שם מלא:________________________________ 

 ת.ז       ________________________________ 

 משתתף בחוג/פעילות _______________________

 אני מצהיר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"ס:

 מדדתי לילדי/ילדתי חום ונמצא שחום גופו/ה מתחת -
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

תעל/ת ואין לו/ה קשיים בנשימה )למעט ילדי/ילדתי לא מש-

 שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה(
למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________

 

  בריאות הצהרת 

 שם מלא:________________________________ 

 ת.ז       ________________________________ 

 משתתף בחוג/פעילות _______________________

 אני מצהיר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"ס:

 מדדתי לילדי/ילדתי חום ונמצא שחום גופו/ה מתחת -
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

תעל/ת ואין לו/ה קשיים בנשימה )למעט ילדי/ילדתי לא מש-

 שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה(

למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________

 

  בריאות הצהרת 

 שם מלא:________________________________ 

 ת.ז       ________________________________ 

 משתתף בחוג/פעילות _______________________

 אני מצהיר/ה בזאת כי לפני הגעתי לפעילות המתנ"ס:

 מדדתי לילדי/ילדתי חום ונמצא שחום גופו/ה מתחת -
 מעלות צלזיוס. 38 -ל

תעל/ת ואין לו/ה קשיים בנשימה )למעט ילדי/ילדתי לא מש-

 שיעול/קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה(
למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/היתה במגע קרוב עם -

 חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

 חתימה:________________ 

 תאריך: ________________


