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 מטרה:   .1

  מגפת דיה בזמן התפרצות ובת להגדיר את התנהלות החברה ועעל מנהוראת שעה זו באה 

משלתיות תקנות המעובדים ועמידה בעל בריאות ה מרבית(, לשם שמירה Covid-19הקורונה )

 ת לעת.המתפרסמות מע

 

 אחריות:  .2

 ה.רחבב הקורונהממונה  -מעת ההוראה והט לעדכוןאחראי  .2.1

 למנכ"  - םליישול אחראי כול .2.2

 

 רגון: הצהרת הא  .3

אישור   הצהרת החברה לעמידה בהוראות לשםיחתמו על  ממונה הקורונה ומנכ"ל החברה .3.1

 העבודה )התו הסגול(.

 , אשר אושרה על ידי הנהלת החברה. לפי הגדרת תפקידו הקורונה יפעל ממונה .3.2

 

 : דה לעבו ה עהג .4

לתקנות  אםהתב בהסעותורה ציבורית או בתחבהפרטי, עבודה ברכבו  העובד יגיע ל .4.1

בימים בהם לא תפעל תחבורה ציבורית בשל רסמו באמצעי התקשורת. הממשלתיות שיתפ

משאבי אנוש לשם ל/מנהלו הישירבורה ציבורית לרונה, יפנה עובד הנדרש לתחהנחיות הקו

 האפשר. תים קבועים ככלהסעות יעשה לצוושיבוץ לות. יקבלת הנח

נהל ישיר / משאבי קורונה / מממונה הגדר: ל] נהבעל מחלות רקע או גורמי סיכון יפ עובד .4.2

 בבקשה לעבוד מהבית, אם ניתן.  [אנוש

 )לפי משמרותלהעובדים חלק את ל [ראח ל מש"א/מנה /נה קורונהממו :דרהג]באחריות  .4.3

לפי  הגיע לעבודה ל ו באיזה יום עלילוודא  באחריות העובד. (ימים שונים או שעות שונות 

 . קבוצות וצוותים קבועיםל העובדים ישובצוככל הניתן,  ה.ד זתפקי  לבערסם הנחיות שיפ

,  חדריםבין   זור העובדיםאת פי יגדיר[  מנהל משרד/ ממונה קורונהוש/ אנ ימשאב: הגדר] .4.4

 . תרים שונים של הארגוןקומות, מבנים או א
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 : [/ למפעל  דמשר ל ר: גדה]ל סה כני .5

צהרות הבריאות . ה'(א פחות )נסהצהרת בריא על מבקר יחתום /דובע, חברהלכניסה בכל  .5.1

 . [/ מנהל משרד / אחר משאבי אנוש/  הגדר: ממונה קורונה]בקרת ל יועברו

לכל  [ חום / שומר / מנהל משרד / אחר הגדר: ממונה קורונהימדוד ] נותני שירות ]בבתי עסק .5.2

 סק[.ית העיסה לבלקוח בכנ

 

 : [ בית עסק/חנות  /]הגדר: משרד / מפעל בהתנהלות  .6

 : ין עובד לעובדמטרים ב 2ור על מרחק של יש לשמה ודכל זמן העבבמשך  .6.1

 אדם אחד יש להעדיף עבודה של סגור,  במשרד או חלל עבודה  .6.1.1

הקפיד על  אם ניתן יהיה ל  -או יותר  ,  עובדים   2לשהות מ"ר יוכלו  20בחדר שגודלו עד  .6.1.2

 , זכוכית או ניילון( טיק סומים פיזיים )מפלסקיימים מח אם  או   חק המותררהמ

הקפיד על  אם ניתן יהיה ל  -או יותרם, יעובד  5יוכלו לשהות עד  מ"ר  50ד ע  בחדר שגודלו  .6.1.3

 , זכוכית או ניילון( טיק סומים פיזיים )מפלסקיימים מחאו אם   חק המותרהמר

 . רחק המותר תוך הקפדה על שמירת המעובדים,   8יתקיימו עד ישיבות ודיונים קצרים  .6.1.4

 . ור ג בחלל עבודה ס ותים קבועים וצשמירה על  תהיה  .6.1.5

 . וורור מקסימליניתן, לשם אי ככל ה חלונות וח לפתיש   .6.1.6

הלקוחות  : תווסת כמות מייםים או פניוני ]אם המדובר בארגון המספק שירות ללקוחות חיצ .6.1.7

נותן  עמדת לקוחות ל   2-ו במקום לא יותר מ כך שבכל זמן נתון ישההפנימיים או החיצוניים 

 [. מ"ר  100גודל המקום מעל אם  וחות לק  4או  חד שירות א 

  יש להקפיד לסמן על גביים או פנימיים: מדובר בארגון המספק שירות ללקוחות חיצוני ה אם ] .6.1.8

 [. הגנה לעובד נותן השירותרות ולהתקין תר למתן שיהמו את המרחק הרצפה 

 בהוראה זו. כמוגדר רביים פיד על כללי היגיינה מיקי בדכל עו .6.2

 .התיושלי אוכל ושיתוף כ  קרוב, לחיצות ידייםגופני ע גלהמנע ממיש  .6.3

, במעבר בין משרדים וחדרי  בודההעוביציאה ממקום ם וסבון בכניסה במי דייםיש לרחוץ י .6.4

  .תרשעות לכל היו 3-וכן אחת ל ישיבות

 . ידייםת שרות לשטיפשבו אין אפרים מחטאים כגון אלכוג'ל בכל מצב חומיש להשתמש ב
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עיתים  פן לילהחבמהלך העבודה ניתן ללבוש כפפות חד פעמיות, אולם יש ל  לב: םשי

כפפות . כפפות םן טלפון נייד, מקלדת( עשי )כגו נים ובציוד אי. אין לגעת בפתכופות

ת ופכות בעצמן למשטח מזוהם המספק תחושהנשארות על גבי ידי העובד זמן ממושך, ה

נה עדיפות לעבודה ללא כפפות תוך הקפדה על שטיפת שיבד. לפיכך, בטחון מטעה לעו

 ידיים וחיטויין 

כוהול, תמיסות אנטיבקטריאליות או מגבונים מתאימים  באמצעות תמיסות אל טאיש לח .6.5

 (.  , מחיצותתשולחנובים, מקלדות ומחש כגון משטחי עבודה,)ם משטחי

, כל הניתן בציוד אישי בזמן העבודה )כלי עבודה, כלי כתיבה, מחשב, עכבריש להשתמש כ .6.6

אישי זה אם חסר לו. בכל  דוציקבל בקשה לו האישי בהעובד יפנה למנהל(. מכשיר טלפון

אמצעות מעובד לעובד, באחריות העובד המקבל לבצע חיטוי הציוד ב העברת ציוד זה

 ל.טריאליים או אלכוהוים אנטי בקמגבונ

שימוש במרפק, נייר  למשל: פה )דלתות יש לפתוח ככל האפשר שלא באמצעות כף יד חשו .6.7

 . חד פעמי(

נוכחות באו  נשים נוספיםלא נוכחות את לוגדררידה במהשתמש במעלית או בייש להשתדל ל .6.8

בד )יש בל ף נוסדם אחד או בנוכחות א )אנשים העובדים בסמיכות בשוטף( קבועהצוות ה

 זה(. ת מסיכה במצב לעטו

טנים  או בצוותים ק וכל, לבד בחדר ארד אישיהאפשר בבדידות: במשאכילה תתבצע ככל  .6.9

יש להמנע מהתקהלות  .מטרים 2 לש  חק אישיכל אישיים ושמירה על מרתוך שימוש בכלי או

 טבחונים ופינות קפה. גם במ

טוי משטחי עבודה ציבוריים, ויעבור  יחן מדוקדק וויפיד על ניק צוות הניקיון של החברה יק  .6.10

 [. אחרון / קיאחזקה / מנהל צוות הנמנהל  /הגדר: ממונה קורונה] ידי בכל בוקר הדרכה על 

  ת מסיכה:חוב .6.11

 סה את האף והפה בצורה מלאה כמהעטות מסיכת מגן יש חובה ל .6.11.1

או צוות של שני עובדים  יכה כשהעובד נמצא לבדו בחדר סגוראין חובה לעטות מס .6.11.2

 מטרים זה מזה(.  2העובדים ביחד בכל זמן )ושומרים על מרחק של 

חליף  רן ולההשתמש במסיכה לפרק הזמן המוגדר לה על ידי היציש להקפיד ל .6.11.3

 ד פעמיות בהתאם.סיכות חמ
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 ת: בי מה  ודהבעלשים דג .7

 /הל ישירמנ ה קורונה / ממונ הגדר:עובד הנדרש לעבוד מהבית יקפיד על קשר קבוע עם ] .7.1

 [ לכל הפחות אחת ליום. שאבי אנושמ

עבודה, גם בזמן עבודה מהבית, רות מהכל העדבכל יום עבודה. ובד לדווח נוכחות על הע .7.2

ובד לדווח נוכחות  על הע :תודיווח נוכח]אם לחברה מערכת  . מנהל הישירתחייב דיווח עצמי ל

 [ ודה מהבית., ולציין עב יומיעל בסיס  דיווח הנוכחות של החברהבמערכת 

 ולהיות זמין במשך שעות העבודהעל העובד להקפיד לטפל בכל המשימות שהוגדרו לו,  .7.3

  , טיפול במסמכיםקטרוניות דואר אלחות ועידה וישיבות, תכתובחות טלפוניות, שישיל

 .ותמיכה בפעילות העסקית ככל שידרש

, מנהל ביתמה בזמן עבודה. תודה המוגדרו, בשעות העבןדרסכ  תתקיימנהישיבות קבועות  .7.4

 (.  שיחת וידאו וכד'ת ועידה טלפונית, את הישיבה בצורה וירטואלית )שיחהישיבה ייזום 

בכל  -לו בוד בשעות אל לעדלהשת על העובד [.הגדר___]ן: ינמוגדרות הות העבודה השע .7.5

ש  חריגה משעות אלו יש לקבל אישור המנהל הישיר. ישיבות מרובות משתתפים יצורך ב

 בישיבה.  תתפים ושר על ידי כל המשלא אם אלקיים בשעות אלו, א

 

 או נשא: חולה עובד  .8

חוש אבדן קשיי נשימה,  חולשה, , שיעול, מעלות 38מעל  )חום המחלה בתסמיניחש ובד הע .8.1

ידווח על כך לגורמים רפואיים   תו חשים בתסמיני המחלהיני באו שאחד מב ח וטעם(רי

 .[שאבי אנושמ /הל ישירמנ ה קורונה /ממונ הגדר:]ולסמכים מו

   רפואיים: ורמים הבהתאם להנחיות הגהעובד ינהג  .8.2

ממונה  הגדר: ל]מיידית יודיע על כך  ד דוליו לשהות בביכי עבד וגדר לעואם ה .8.2.1

תעודת  בצירוף פח ב'()נסבאמצעות הצהרה  ,[קורונה/ מנהל ישיר / משאבי אנוש

 שהוציא משרד הבריאות. המחלה הגורפת 

גיע רשאי להמשיך לההעובד מיידי, לשהות בבידוד עובד כי עליו דר לאם לא הוג .8.2.2

 נים.התסמיהחום או חלפו  יומיים מרדתלאחר שחלפו לעבודה 
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הל ישיר / משאבי ונה/ מנהגדר: ממונה קור]העובד ידווח ל פה למחלה בזמן עבודה:חשי .8.3

 . אומיביטוח ללכנפגע בעבודה ויגיש תביעה  [אנוש

ד להגעה עה מחל דמיום תשל, ויקבל מוגן מפיטורים בכל זמן בידוד הביתה יהיהעובד  .8.4

ובד הנמצא עצבורים של מחלה התמו ימי האם ו. מחלה הצבורים שלקסימום ימי הלמ

ת הצבורה שלו ימי החופשה השנתימרו או התשלום לשארית ימי הבידוד משכה דוד, ינוקבבי

 (.[נכ"ל/ אחרמ /מנהל משאבי אנושמנהל ישיר / הגדר: ] בקשת העובד ואישורעל פי )

זוג או   בת/ןוכן על טיפול בבדוד עובד הנמצאים בביטיפול בילדי תקפות גם על   הוראות אלו .8.5

 ם.מחלת  בות עקומיזולת בפעולות יומי עזרת ההפכו תלויים לחלוטין ב רק אםהורי העובד 

 ם דמי מחלה.לא יהיה זכאי לתשלו ל"ת:וד בזמן חעובד בביד .8.6

 

 סמכים ישימים מ .9

-פקודה(, התש״ףשבתוספת השנייה לצו בריאות העם )שינוי רשימת מחלות מידבקות  .9.1

2020 

-תש"ף ת שונות( )הוראת שעה(,ם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראואות העצו ברי .9.2

 )2.6.2020עד יום (2020

( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( 2019ה החדש צו בריאות העם )נגיף הקורונ .9.3

 ( 2.6.2020עד יום (2020-(, תש"ף)הוראת שעה

-בבית חולים( )הוראת שעה(, תש"ף ( )בידוד2019חדש צו בריאות העם )נגיף הקורונה ה .9.4

 ( 6.20202.עד יום )2020

 2020-ום(, התש״ףחיר-תקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת .9.5

נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם ) .9.6

 2020-תש"ף (,שונות( )הוראת שעה

עד יום )2020-ת(, התש״ףהגבלת פעילו -ונה החדש ום )נגיף הקורתקנות שעת חיר .9.7

3.5.2020) 

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף   .9.8

 )30.4.2020עד יום )2020-ונה החדש(, התש״ףהקור

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8334.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8334.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_230.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_230.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_231.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_231.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_231.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_242.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_242.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8382.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8382.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_253.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_253.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_253.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_253.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_253.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_264.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_264.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
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 נספחים  .10

 ודהעבבכניסה להצהרת בריאות נספח א:  10.1

 הצהרת עובד לכניסה לבידוד בית: נספח ב 10.2

 וראות ציר ההקנספח ג: ת 10.3



 ]לוגו החברה[ 
 9/  7עמוד  COVID-19התנהלות בזמן ראת שעה: הו

 25.4.20תוקף מתאריך: ב _____ _______________ ספר הוראה: _מ

 

 ע"י חברת מילוא מיקסום יכולות בע"מ וכן מסמך זה ה

 

 

 ודה עבבכניסה ל הצהרת בריאות נספח א:  

 

 ______________________________________________________  רה:ם החבש

 

 _________ __________________ __________________________  כתובת: /אתר 

 

 __________ ___________ _______________ )מחק את המיותר(: קר ם העובד / מבש

 

 _______________ ______________________________: _________תעודת זהות

 

 

גופי אינו  ף, בה נמצא כי חום  ה למדידת חום גוהיום בדיקיר כי ערכתי צהמ אני ✓

 ס.  ות צלזיומעל 38עולה על 

קשיים בנשימה )למעט שיעול או קושי  ת וכי אין לי משתעל/ י אינה כי /צהיראני מ ✓

 יה אחרת(. רגרוני כגון אסטמה או אלכ  הנובע ממצב שימהבנ

 

 

 ____________________________ ך: תארי

 

 _______________________________ __מבקר: _____________  ימת העובד /חת

 

 

 



 ]לוגו החברה[ 
 9/  8עמוד  COVID-19התנהלות בזמן ראת שעה: הו

 25.4.20תוקף מתאריך: ב _____ _______________ ספר הוראה: _מ

 

 ע"י חברת מילוא מיקסום יכולות בע"מ וכן מסמך זה ה

 

 

 הצהרת עובד לכניסה לבידוד בית :  נספח ב

 

 

 ____________________________________ __________ת: ______/שם העובד .1

 __________ __________________________________________ הות: זתעודת  .2

 ________________ _________ _ _________ תקופת הבידוד: _______________ .3

 (: )מחק את המיותר .4

 / אין וודאות לגבי מקור ההדבקה   עם חולה קורונה מאומת גע האחרון  יום שהיה אחרון בחו"ל / יום המ

 

 

 

 

 _ ______________________________ _ ת: ____/דמת העובחתי

 __ _________________________________________ תאריך: 



 ]לוגו החברה[ 
 9/  9עמוד  COVID-19התנהלות בזמן ראת שעה: הו

 25.4.20תוקף מתאריך: ב _____ _______________ ספר הוראה: _מ

 

 ע"י חברת מילוא מיקסום יכולות בע"מ וכן מסמך זה ה

 

 

 בארגון על ידי ממונה קורונה( ה הפצוראות )ל ה': תקציר הנספח ג

 

 

 

 

 

לוי  ומי  מדידת חום יומית
 בריאותהצהרת 

  

 2שמירת מרחק של 
  עובדיםהמטרים בין 

, ןת, במטבחו)במעלי
 (בחללי העבודה

 

בוע  שימוש בציוד אישי ק
  עבודה  יקוי משטחיונ

 כופות לעיתים ת

ית  רבמיגיינה שמירה על ה
 תכופה  טיפת ידייםוש

 

שמירה על מספר האנשים 
וד בכל משרד המורשים לעב

 תמרובכל מש

 

חבישת מסיכה ת חוב
כשנמצאים עם עוד אנשים  

 בחדר
 (התקפות התקנות)לפי 

 

 


