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 הגדרות

 –בתקנות שעת חירום אלה        .1

בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד  –"אנשים הגרים באותו מקום"           
 במקום מגורים אחד;

 ;1940לפקודת בריאות העם,  20לפי סעיף  –הוראות המנהל" "          

ומי שהוא הסמיכו לעניין  לפקודת בריאות העם 2כהגדרתו בסעיף  –המנהל" "          
 ( לפקודה האמורה;1)20סעיף 

 )נמחקה(; –מעבדת תיקונים" "          

 מי שמעסיק עובדים; –"מעסיק"           

 לרבות מקום שהייה קבוע; –מקום מגורים" "          

חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום  –"מקום עבודה"           
עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת  שנעשית בו

 עבודתו לרבות במרחב הציבורי;

 )נמחקה(; –מקום עבודה חיוני" "          

ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק  –ספורטאי תחרותי" "          
 ;1988-הספורט, התשמ"ח

מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק לרבות עצמאי,  –"עובד"           
 ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

 )בוטלה(.       .2

 

 כללי התנהגות במרחב הציבורי

, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים 2בלי לגרוע מהוראות תקנה   )א(       .3
 האלה:

מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר,  2שמירה על מרחק של    (1)
 ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;

נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים  2בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד    (2)
הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע 

ספסל; פסקה זו לא תחול במקרה נוסע נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל 
שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים 

 הגרים באותו מקום;

 )נמחקה(;   (3)

 אנשים. 19ברית מילה במבנה תיערך בהשתתפות של עד    (4)

המחזיק במיתקני כושר בשטח ציבורי, יציב שלט בסמוך למיתקנים אלה   )ב(          
 (.1יין החובה לשמור מרחק לפי תקנת משנה )א()לענ

 אחריות מעסיק

 מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:     א.3
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 –בטרם כניסה למקום עבודה   (1)

 המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:   )א(

 האם אתה משתעל?   (1)

האם היה לך מעלות צלזיוס ומעלה או  38האם חום גופך מעל    (2)
 חום כאמור בשבוע האחרון?

 האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?   (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;

ם באמצעי שאינו פולשני לנכנסים המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חו   )ב(
למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם 

 מעלות צלזיוס ומעלה; 38חום גוף של 

)ב( לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי -פסקאות משנה )א( ו    )ג(
 לקבלת טיפול רפואי;

עבודה שבו לא ניתן  שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום  (2)
 לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר,   (3)
טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל 

 העברה מאדם לאדם;

על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת  מתן הנחיה לעובדים  (4)
 ידיים;

מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו   (5)
במעלית יותר משני נוסעים, ואולם במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה 

מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים 
המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב  המרבי

 שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;

ישבץ המעסיק,  –לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות   (6)
 ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

 

 שי באדםתנאים לטיפול נפ

טיפול באדם בדרך של אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות      ד.3
בדרך של מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של מטופל, ובכלל זה טיפול הניתן בידי 

 פסיכולוג או עובד סוציאלי, יתקיים בתנאים אלה:

 ותו מקום;הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים בא  (1)

המטפל והמטופל יעטו מסיכה כהגדרתה בצו בריאות העם )נגיף הקורונה   (2)
צו  –)להלן  2020-החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

בריאות העם(, ואולם ניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית מסכה, ובלבד 
 ;מטרים לפחות בין המטפל למטופל 3שנשמר מרחק של 

שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל, ובטיפול בלא   (3)
 שמירת מרחק של שלושה מטרים לפחות בין המטפל למטופל; –עטיית מסכה 

( טיפול בקטין או בחסר ישע יכול שיתקיים 3)-( ו2על אף האמור בפסקאות )  (4)
(, ובלבד 3) ( ושמירת מרחק כאמור בפסקה2בלא עטיית מסכה כאמור בפסקה )

שמדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל 
 למטופל.

 


