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הנדון :סגירת כלל חופי הרחצה בשל התפשטות נגיף הקורונה

 .1בשל המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה כלל חופי הרחצה נסגרו למתרחצים והופסקו
שירותי ההצלה.
 .2לאור האמור ועל מנת לשמור על בטיחותם וחייהם של מבקרים שיגיעו לחופי הרחצה ,על
הרשות המקומית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לאכוף את איסור הרחצה
לרבות :
א .הגברת הפיקוח ,לרבות סיור רגלי או ממונע.
ב .הצבת שילוט בולט בכניסה לחופים עם כיתוב  ",הרחצה אסורה" .
ג .הצבת סימון /שילוט בולט על קו המים עם כיתוב " הרחצה אסורה ".
ד .הודעה ברמקולים לציבור הרחב ,ככל שקיימת במקום כי "אין שירותי הצלה והרחצה
אסורה".
ה .הודעה באתר האינטרנט של הרשות ואמצעי התקשורת המקומית המתריעה מפני
הסכנה הצפויה למתרחצים במקומות שאין בהם שירותי הצלה .
 .3הסרת סממנים הנחזים לחופי רחצה הפתוחים לרחצה :על הרשויות להסיר כל סימן בו קיימת
אפשרות לחוף להראות כחוף הפתוח לרחצה ולמנוע את החוף כמוקד משיכה למבקרים .בין
השאר במידת הצורך לסגור את החניונים הסמוכים ולסגור את דרכי הגישה לרכבים בהתאם
להוראות החוק.
 .4כחלק מהמאבק בהתפשטות הקורונה ומתוקף האחריות של הרשויות על החופים הנמצאים
בתחומם על הרשויות מוטל באופן מיוחד לפעול ולמנוע כניסת מתרחצים לחופי הים .כל זאת,
בשים לב לשינויים החריגים בהם נסגרו כלל שירותי ההצלה בחופי המדינה בעוד אנו
מתקרבים לחודשי האביב והקיץ כאשר מרבית תושבי המדינה נמצאים בבתיהם לרבות בני
הנוער הנמצאים מחוץ למסגרות הלימוד.
 .5כולי תקווה שנעבור תקופה קשה זו ונחזור לפעילות רגילה בריאים ושלמים .
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