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 ניהול ובקרה .א

 ימונה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן. (1

-הגבלת פעילות(, תש"ף –א לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 3הכללים בסעיף כלל  (2

 שהן: .2020

 בטרם כניסה למקום עבודה, יש לשאול את הנכנסים את השאלות האלה: .א
 האם אתה משתעל? .1
מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע  38האם חום גופך מעל  .2

 האחרון?
 עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?האם היית במגע קרוב  .3

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.

יש לבצע מדידת חום, ככל שהדבר מתאפשר, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום,  .4
 מעלות צלזיוס ומעלה.  38גוף של ולמנוע כניסת אדם עם חום 

יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ובמקרה והדבר לא  .5
 לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה )למשל מחיצות בין עובדים(. –מתאפשר 

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, למשל: מקלדת, עכבר וטלפון קווי. אם הדבר לא  .6
 ור חיטוי קפדני לפני העברה בין עובדים.מתאפשר, הציוד יעב

 יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים. .7
יש להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית במקום העבודה יותר משני נוסעים. אם  .8

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

 במשמרות יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת. .9
 .הנחיות חבישת המסכהכלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה בהתאם ל .10

 

  .המשתתפים בחוג יביאו הצהרת בריאות מעודכנת לאותו יום (3

מקום בולט לעין, לעניין מספר הלקוחות המותר התקנת שלט בכניסה לעסק, ככל הניתן, ב (4

 ., וכללי שמירת היגיינה ומרחקבמקום

 

 הנחיות לעניין המתחם .ב

, ככל שקיים, ישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן של קבלת קהל מקוםביש לוודא כי  (1

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

 בין המחיצה לתקרה.

למקום בו מתקיימת הפעילות יכולים להיכנס משתתפי החוג בלבד ולא תתאפשר כניסה של  (2

 מלווים.

 על הנכנסים למתחם לעטות מסיכות. (3
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  .לאחר השימוש בו ובטרם יועבר למשתתף הבא יחוטאציוד אישי שמסופק למשתתפים בחוג,  (4

יציאה ממתחם הפעילות ללא ללכניסה ויש לאפשר הפסקה בין קבוצה לקבוצה על מנת לדאוג  (5

 חיטוי של המכשירים. ללניקוי וולאפשר למדריך זמן  ,התקהלות

 .יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים (6

  .יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר (7

הקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל ש לי (8

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

 מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 

פתוח המגבלה תהיה מ"ר לאדם, ואולם במקום  4מגבלת האנשים בכיתות לימוד תהיה לפי  (9

 מ"ר לאדם בלבד.  2של 

 

 

 הנחיות לעניין המדריכים והתלמידים .ג

לא יתקבלו  1/3/2020כל קבוצה תכלול משתתפים קבועים שהיו רשומים בה בתאריך  (1

 משתתפים חדשים.

 יש לנהל רשימה של הנוכחים בחוג.  (2

 לכל קבוצה יהיה מדריך קבוע. (3

 .לפני החוג ולאחריו המסכהיש לעטות מסכה בהתאם להנחיות חבישת  (4

 ולאחריה. יש להקפיד על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים או חיטוי טרם תחילת הפעילות (5

וציוד אישי אחר ם, ובמגבת אישית, יאישי על משתתפי החוג להיות מצוידים בבקבוקי שתיה (6

  .תןיככל הנ

 .מטר בין אדם לאדם במהלך השיעורים 2יש להקפיד על מרחק של  (7

ככל הניתן. חוג אשר דורש מגע פיזי יתבצע בקבוצות קבועות של  חוגים יתקיימו ללא מגעה (8

 אנשים.   5עד 
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