
 
 פטור מכיסוי פנים

 תלמיד 
 

בתקופות שבהן בתי ספר לקהילת השקמה מחייבים את התלמידים בגיל הגן עד כיתה י“ב לחבוש מסכות פנים לאורך   

כל התלמידים מהגן ועד כיתה  כל יום הלימודים )למעט היוצאים מן הכלל שנקבעו מראש; ארוחת צהריים, פגרה, חנ“ג(.  

   ל המחוז, או בעת גישה למרפאה.י“ב חייבים ללבוש כיסוי פנים כשהם באוטובוס בית הספר ש 

 

 דרישת לבישת המסכה אינה חלה על המצבים הבאים: מקרים חריגים: 

 התלמיד אוכל;   ●
והתלמיד עוסק בשיעור באוויר הפתוח ו/או בשיעור חינוך גופני, שבהם התלמידים מסוגלים לשמור על מרחק   ●

 רגל )כמטר שמונים(; 6גופני של לפחות  
בפעילו  ● עוסקים  לקבל  התלמידים  התלמיד  ביכולת  משמעותי  באופן  תפגע  פנים  כיסוי  לבישת  שבהן  יות 

 שירותים נחוצים )למשל מתן תרופות, מתן טיפול בדיבור(. 
 
בקשות לחריגים נוספים עבור סטודנטים עם מצב בריאותי או התפתחותי מתועדים יובאו בחשבון בהתאם לכל הוראה נוכחית  

הוראות מחוז/עירוניות מקומיות. אם לילדך יש מצב בריאותי או התפתחותי מתועד המונע  של משרד הבריאות הפדרלי, אוהיו או  
ממנו ללבוש מסכה במהלך שעות הלימודים, אנא ספק אימות מהרופא/מטפל רפואי שלך.  את הבקשה יהיה עליך להגיש לאחות  

י מתועד תיבדק על ידי מנהל שירותי  בית הספר של ילדך לבדיקה ואישור.  כל בקשה לפטור מלבד מצב רפואי או התפתחות
 הסטודנטים.   

 
אנא בדוק את המצבים החריגים הבאים לגביהם אתה מצהיר כי לא ניתן לשמור על כיסוי פנים במהלך שעות הלימודים. אנא  

ותו  צרף אישור מרופא או מטפל רפואי למסמך זה, ולאחר מכן הדפס אותו, חתום עליו, כולל תאריך, בתחתית המסמך והבא א

 לאחות בית הספר בבניין שלך. 

 

 אני מוודא ומצהיר שילדי אינו מסוגל לחבוש מסיכה בשל אחד )או יותר( מהמקרים החריגים הבאים:

 

 ______ אימות רפואי מתועד מבריאות הילד או מטפל רפואי מוכר אחר. 

 

 ______ אימות מצב התפתחותי מתועד מהרופא/מטפל רפואי של הילד שלי  

 שלי. 

 

 תלמיד )אותיות דפוס( _________________________________________________ שם ה

 

 שם הורה/אפוטרופוס )אותיות דפוס( ___________________________________________ 

 

 חתימת הורה/אפוטרופוס ___________________________________________ תאריך _________ 

 

 ______*מצורף תיעוד של הרופא או הרופא של הילד שלי. 

 

 _______ אושר ________ נדחה

 

 ________________________________________________ תאריך: ______________________________ 

 וז פקיד המח

 


