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 לידיעת המעסיקים

 להלן הנהלים המעודכנים להכנסת פועלים להר אדר

 

 נספח המצורףבבתו סגול למעסיקים כמפורט עמידה שלחייב לחתום על הצהרה המעסיק  .1

 !ודות בניה ושיפוץ בלבדכניסת פועלים לעבמותרת  .2

שימצא על פו פועל מבית לבית  וזאת על מנת לצמצם את הסיכוי להדבקה.ת העבר איסור על חל  .3

 .יישלל רישיונושלא אצל המעסיק הרשום 

העבודה באחריות המעסיק להחתים את הפועל על  תחילתהגעת הפועל למקום העבודה ולפני עם  .4

 ולשמור ברשותו עותקים של המסמכים. ,הצהרת בריאות בנספח המצורף

פועלים ברכב כשהם במושב האחורי ונמצאים בשני צידי הרכב, מסכות , כפפות  2אפשר להסיע עד  .5

 וחלונות פתוחים.

 ככל האפשר ממגע עם הפועלים והקפדה יתרה על הגיינה וציוד מגן. להימנעהמלצתנו היא  .6

 , התושבים מתבקשים להתאזר בסבלנותיתארך במעט  בכניסת פועליםהמעבר זמן  .7
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 נגיף חירום תקנות – התסמינים והיעדר חום מדידת על עובד הצהרת טופס

 הקורונה

 (,פעילות הגבלת – החדש הקורונה נגיף) חירום שעת לתקנות( 1)א3 סעיף לפי הצהרה טופס: הנדון

 2020-התש״ף

 :___________________________מלא שם

 :________________________זהות תעודת

 :________________________עבודה מקום

 מעלות 38 על עולה אינו גופי חום כי נמצא בה, גוף חום למדידת בדיקה היום ערכתי כי ה\מצהיר אני

 .צלזיוס

 *.בנשימה קשיים לי אין כי וכן ת\משתעל איני כי ה\מצהיר אני

 :_____________________תאריך

 

 :____________________ חתימה

 

 .אחרת אלרגיה או אסטמה כגון כרוני ממצב הנובע בנשימה קושי או שיעול למעט*
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 תקנות התו הסגול להעסקת עובדים

 

 הניתן ככל, מהבית או העבודה למקום מחוץ עבודתם את לבצע לעובדים לאפשר יש. 

 האלה השאלות את הנכנסים את לשאול יש עבודה למקום כניסה בטרם: 

 האחרון בשבוע כאמור חום לך היה האם או ומעלה צלזיוס מעלות 38 מעל גופך חום האם? 

 האחרונים בשבועיים קורונה חולה עם קרוב במגע היית האם? 

 משתעל אתה האם? 

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

 .אחרת אלרגיה או אסתמה כגון כרוני מצב בשל משתעל

 חום עם מאדם כניסה ולמנוע, העבודה למקום לנכנסים פולשני שאינו באמצעי חום מדידת לבצע חובה 

  .ומעלה צלזיוס מעלות 38 של גוף

 לדאוג –מתאפשר לא והדבר ובמקרה, לאדם אדם בין מטרים שני של מרחק שמירת על להקפיד יש 

 (.עובדים בין מחיצות למשל) הדבקה למניעת אחרים לאמצעים

 עובדים בין העברה לפני קפדני חיטוי יעבור הציוד, קבוע אישי ציוד יוקצה עובד לכל. 

 ידיים שטיפת זה ובכלל היגיינה כללי של קפדנית שמירה על העובדים את להנחות יש. 

 המסכה חבישת להנחיות בהתאם מסכה לחבוש חייבים העבודה במקום העובדים כלל. 

 אחר מאדם מטרים 2 מרחק על הקפדה תוך יעבוד עובד כל. 

 בנפרד' משאר העובדים., האפשר ככל, תתבצע שתייה או אכילה 

 על העולה עובדים מספר זמנית–בו חדר באותו ישהו לא: 

 עובדים שני עד – רבועים מטרים 20 עד שגודלו בחדר. 

 עובדים חמישה עד - רבועים מטרים 20 על עולה שגודלו בחדר. 

 שנועדה מחיצה ישנה לעובד עובד בין אם, לעיל למתואר מעבר חדר בכל העובדים מספר את להגדיל ניתן 

 . לאדם מאדם רסס העברת למנוע
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, חלקו או כולו האתר סגירת על להורות יכולות הרשויות, בקורונה הדבקה התרחשה העבודה במקום כי התברר אם

 שיורו בתנאים מחדש פתיחתו על להורות וכן, הבריאות משרד ידי על אפידמיולוגית חקירה ביצוע סיום לאחר עד

 .עליהם

 

 

 תוספת שלישית

 ((3ב)א()2)תקנה 

רום )הגבלת התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חי
-מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

שנערכה ונחתמה __________ ביום _______ בחודש ____________  2020
 בשנת _________

 על ידי ________________

 ת"ז _________________

 המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה )יש להקיף(

 מקום העבודה( –ב___________________ )להלן 

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים         .1
כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר 

-העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף
 הכללים(. – )להלן 2020

אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום         .2
 העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

 ולראיה באתי על החתום:        .3

  

 חתימה _________________

  

  

 בנימין נתניהו                                     (2020במרס  21כ"ה באדר התש"ף )
 ראש הממשלה                                                                                                                  
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