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 האטרקציות התיירותיותענף  מתווה פתיחה מוצע עבורהנדון: 
 

 הכללים המפורטים להלן.מונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת י .1

-הגבלת פעילות(, תש"ף –קנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש א לת3 כל הכללים בסעיף .2

 :םשה .2020

a. :בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה 
i. ?האם אתה משתעל 
ii.  מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור  38האם חום גופך מעל

 בשבוע האחרון?
iii.  קורונה בשבועיים האחרונים?האם היית במגע קרוב עם חולה 

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם 

 שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

b.  ,יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום
 מעלות צלזיוס ומעלה.  38ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 

c.  יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא
 לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה )למשל מחיצות בין עובדים(. –מתאפשר 

d.  לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, למשל: מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר לא
 קפדני לפני העברה בין עובדים. מתאפשר, הציוד יעבור חיטוי

e. .יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים 
f.  יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם יש

קומות, אפשר שיהיו במעלית מחצית ממספר הנוסעים המרבי  5-במקום העבודה מעל ל
 בה לפי תקנות הבטיחות. המותר

g. .במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת 
h. הנחיות חבישת המסכהכלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם ל. 

 
 

נותן שירות ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין  , ככל שקיים,יש לוודא כי בדלפק העסק .3

ס"מ בין  50יש לוודא מרווח של  –ישנן מערכות לכיבוי גילוי וכיבוי אש ללקוח. במקום בו 

 המחיצה לתקרה.

 2סימון ושילוט לפי הנחיות משרד הבריאות, לרבות לעניין שמירת ריחוק חברתי של  הצבת .4

 לעמידה בתורים ובאזור הקופות, סימון מרחק בין אנשים שאינם גרים באותו מקוםמטרים 

 . התקנת שילוט במקום בולט לעניין עמידה בהנחיות משרד הבריאות , וכןלמניעת התקהלות

 לעניין מספר הלקוחות המותר במקום בולט לעין, ככל הניתן, התקנת שלט בכניסה לעסק, .5

 .במקום

יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל  .6

הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום 

 מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 

http://www.mof.gov.il/


 

 02-5695338פקס':  02-5317111טל':  3100ת.ד  9103002ירושלים  1רח' קפלן 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

2 

יש לחטא מתקנים, יש לחטא כלי רכב, כלי שיט, אביזרי רכיבה וציוד בטיחות וכל ציוד אישי  .7

  אחר שניתן למבקרים, לאחר כל שימוש.

 .ם וזמיניםוי ידיים במקומות נגישייש להציב מתקנים עם חומר לחיט .8

יובהר כי מגבלה זו  מ"ר לאדם. 10תהיה לפי בכל רגע נתון האטרקציה מגבלת האנשים במתחם  .9

  האנשים בפעילות עצמה.  מספרלא חלה על 

מ"ר  2ותף תחת מגבלה של לחלוק מתקן משותף או כלי רכב מש במסגרת הפעילות עצמה, ניתן .10

יכולים לחלוק מתקן  אשר או משפחה גרעינית אנשים שגרים באותו מקוםזאת למעט  ,לאדם

 .הגבלה זוב עמידה ללא משותף או כלי רכב משותף

 להגבלת מספר הנכנסים למקום בהתאם לאמור לעיל. מנגנון ממונה הקורונה יקבע ויישם .11

ג'ימבורי מתקני , רקי מיםמים בפא תקני: מבשלב זה המפורטות להלן לא יותרו פעילויותה .12

 . לילדים
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