
 

 

 בדיקת עמידת חנויות ועסקים בהצהרהדו"ח 

הגבלת  –)נגיף הקורונה החדש  לתקנות שעת חירום א()א(2)5 בהתאם לתקנה
 )להלן: "התקנות"(  2020 –פעילות(, תש"ף 

 

 ___________________ שם המפקח:_____________        תאריך עריכת הביקורת בעסק:

 ___________________________________________  שם העסק: 

 __________________________________________ כתובת העסק:

 _______________________________________ ח.פ. / ע.מ. העסק:

 

 העסק:  פרטי בעל

 _________________________________ שם:

 _________________________________  ת.ז.

 

 : בתחומים המנויים להלן( שעיקר פעילותוסוג העסק )

 ציוד מידע ותקשורת    
 ציוד אודיו ווידאו 
 ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת, מחשבים 
 טקסטיל לבית 
 צבעים וזכוכית, כלים ממתכת 
 שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה 
 רהיטים 
 כלי בית / מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים 
 חפצי תרבות ופנאי 
 ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצרכי כתיבה 
 ציוד ספורט ואופניים 
 כלי נגינה 
 מוזיקה וסרטים על גבי מדיה 
 אביזרים רפואיים 
 מכבסה 
  מתפרה 
 סנדלריה 

 

 :אישור אודות עמידת העסק בתנאים הקבועים בתקנות



 )?נסים לעסק באמצעי ומדידת חום לנכ תשאול הנכנסים לעסק )שיעול? חום? מגע עם חולה

 . 1שאינו פולשני

 "מינוי עובד "אחראי קורונה 

  הקפדה על שמירת כללי היגיינה על ידי העובדים, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים

 פנימיים בעסק, באופן תדיר. 

  למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. בדלפק העסק מחיצה התקנת 

  לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מ'  2הקפדה, ככל האפשר, על שמירת מרחק של

 מקום, לרבות בתורים.

 סימון מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שיש בו תור 

  .הצבת שילוט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור 

  מניעת צפיפות של אנשים במקום אחד )כולל בין העובדים( וויסות כניסת המבקרים כך

קופה רושמת  לקוחות לכל 2-שהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר משבכל עת לא י

 4-לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ –מ"ר  100פעילה; בחנות שגדלה מעל 

 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. 

  העובדים במשמרות קבועות לאותה של ככל הניתן, יבוץ, ש –בעסק בו עובדים במשמרות

 קבוצת עובדים. 

 

 

________________________        ___________________________ 

 חתימה              תאריך                

                                                           
( האם 1לשאול את הנכנסים את השאלות האלה: )על בעל העסק או מי מטעמו  ,בטרם כניסה למקום העסק 1

( האם היית 3מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? ) 38( האם חום גופך מעל 2אתה משתעל? )
במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת 

ר מדידה של חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. לא מהשאלות. בנוסף, בעל העסק יסדי
 מעלות.  38תותר כניסה של אדם עם חום גוף של מעל 


