גלגלי אהבה  - 2020שאלות נפוצות
התשובות שמובאות בפניכם תואמות את תקנות משרד הבריאות בישראל בהתאם להוראות
שנכתבו בתחילת יוני  2020וכפופות לשינויים .אנו נמשיך לעדכן את תשובות אלו עם קבלת
תקנות חדשות.
ככלל ,כל הנחיות הריחוק החברתי וההיגיינה החברתית יאכפו בכל עת ,כולל חבישת מסכות
והימנעות ממגע פיזי.
כיצד נשמור על הריחוק החברתי כשאנחנו רוכבים על אופניים?
כל מסלולי הכביש יחולקו לקבוצות של עד  25רוכבים בקבוצה.
רוכבי השטח ירכבו במסלול מסומן בקצב אישי רק עם חבריהם ,לא יהיה במתווה השנים
הקודמות נקפיד על הפרדה בין רוכבי אנדורו ורוכבי שטח.
כיצד נשמור על ריחוק חברתי בתחנות הריענון והמנוחה?
בתחנות הריענון ואזורי המנוחה לא תתקיים התכנסות ,ניישם זאת ע"י רכיבה בקבוצות קטנות
ובקצב אישי כך שהרוכבים יגיעו בדירוג אל התחנות ,כמוכן נרחיב את שטחי הצל לאפשר
מרחק גדול יותר בין המשתתפים .המזון יהיה עטוף ושטוף ונגיש חטיפים ארוזים .בתחנות
הריענון יהיו כל אמצעי החיטוי בצורה זמינה ,תתאפשר שטיפת ידיים עם סבון ,נספק מגבונים
לחיטוי וכן ג'ל לחיטוי ידיים.
האם המכונאים יהיו זמינים בסוף כל יום לתיקוני אופניים?
המכונאים יהיו זמינים בכל ערב .יהיה דף רישום לקביעת תור .כל משבצת זמן תהיה
במרווחים של  30דקות.
האם יתקיים צ'ק אין בבית החולים אלי"ן כולל הרכבת האופניים ?
לטובת בריאותם ובטיחותם של ילדי אלי"ן וצוותי בית החולים ולאור הנחיות משרד הבריאות
לא יתקיים תהליך הצ'ק-אין בבית החולים .כמוכן טקס הסיום לא יתקיים בבית החולים שנה.
א .צ'ק-אין :הצ'ק-אין יתקיים במלונות במוצ"ש וגם ביום ראשון בבוקר של המסע.
ב .הרכבה  /פירוק אופניים :הרוכבים ישאירו את האופניים שלהם בבתי המלון להרכבה בזמן
שנקבע ותהליך דומה יתקיים בסוף הרכיבה.
ג .ייתכנו עוד שינויים בתוכנית זו  -פרטים נוספים בהמשך.
היכן יתקיימו טקסי הפתיחה והסגירה?
א .טקס פתיחה :יתקיים טקס פתיחה קטן בנקודת הזינוק .הרוכבים יזנקו בקבוצות
ובמסלולים על פי לוח זמנים שנקבע.
ב .טקס הסיום :טקס הסיום לא יתקיים בבית החולים אלא במקום שיקבע מראש במרחב
פתוח כך שהרוכבים יכולים להיות במרחק בטוח עפ"י הנחיות הריחוק החברתי.
כיצד נשמור על הנחיות הריחוק החברתי באוטובוס אל  /מהמלונות?
עפ"י הנחיות משרד הבריאות ,כל הנוסעים יידרשו לחבוש מסכות לאורך כל הנסיעה.
לאוטובוסים ישנה קיבולת של  64נוסעים; אנו נסיעה רק  40משתתפים בכל אוטובוס בכל
פעם.

כיצד נשמור על הנחיות הריחוק החברתי בבתי המלון?
א .לינה בחדר – נכון להיום משרד הבריאות מאפשר לשלושה אנשים שונים שאינם בני
משפחה אחת להתארח בחדר יחד ,בהתאם אנו פועלים .כמו תמיד ,יש לכם אפשרות לשדרג
לחדר זוגי או יחיד.
ב .ארוחות בבתי המלון -לכל המשתתפים תתבצע בדיקת חום בעת הכניסה לחדר האוכל.
לא יהיה מזנון ,כל האוכל יוגש על ידי צוות המלון ,מצויד בכפפות ובמסכות .הסדרי הישיבה
בחדר האוכל  -כך שהסועדים יהיו במרחק של  1.5מ ' ft5 /זה מזה.
ג( Aprés Ride .בירה בסוף הרכיבה) בירה תוגש בבקבוקים סגורים בודדים או בכוסות חד
פעמיות .לכל רוכב נספק חטיף חלבון ארוז ,כמוכן יוגשו פירות שלמים טריים.

