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 יקריםמנהלי חברי סגל  ,עובדיםעובדות ו

 בימי קורונה המכללההתנהלות המשך הנדון: 

במאה השנים  העולם לא ידעכזה שובמצב חירום,  אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאות עולמי

המאפיינת את העשורים הגלובליזציה דווקא  ,במידה רבה .היסטוריהבעת החדשה האחרונות של ה

 אנו מצויים. המשבר שלזה שלב איננו יכולים עדיין להעריך באי תורמת להפצתו.האחרונים, היא ה

מתפרסמים ומתעדכנים מעת המכללה, כשאר מוסדות המדינה מתנהלת בהתאם להנחיות ולצווים ה

  רוע מתגלגל.ימדובר באו לעת

ע"מ לשמור על תעשה המכללה כל הניתן  בעדיפות עליונהבמסגרת ההנחיות ואף למעלה מהם, 

 מהנדסים.הכשרת  –לשמה אנו קיימים העיקרית למשימה מחויבות שלנו לצד ה תכם העובדים,בריאו

 בים בשני מאמצים עיקריים: היום ובימים הקרונפעל לצורך כך, 

איתור  –וכנגזר  פעילבסיסי של המכללה כמוסד להמשך קיום חיוניות משימות קביעת  -ראשון ה

לאלה שכבר  ,בעבודה מן הבית וכן איתור עובדים נוספיםאשר תוכלנה להתבצע ע"י עובדים  משימות

או המטופלים  בסיכוןאוכלוסייה מדרגה הבאה של , אשר נכללים בלעבודה מהבית נשלחוואותרו 

 נערכנו לכך מבעוד מועד. .החינוך תמוסדו מסגירת כנגזרבילדים 

אקדמית לות פעי – סדורופן מיטבי באו בכמה מישורים על מנת לאפשר מואצתהתנהלות  –השני 

  .לימודים מרחוקו

ואני  נהליהסגל המ חברי כלותמיכה צמודים של  עואנחנו נזקקים לסי הללו, מציםשני המאחת הצלל

 של כולכם, בעת הזו.המסורה  סמוך ובטוח בהירתמות

 

לפניות מענים מתן לגם כולנו דרש טכני ונ ענייןהלימודים מרחוק בעת הזו אינם רק חשוב לציין ש

וף ג, כנטיםדיקנט הסטוד .זוההככל שי ,סיוע הדדי לחברים בינינותמיכה ולואף במצוקה סטודנטים 

  .סטודנטים וחברי הסגליםל ו,, ככל שיידרשדחקים למצבי יירתם למתן מענ עי,המקצו

 

משיך בה, ידיות וכד' ונבמשרדים בדגש על מקומות ישירכה פעילות ניקיון וחיטוי ביום ו' האחרון נע

 לשל כהמתחייבת האישית לאחריות תחליף אין  . עם זאת,היגיינה הסביבתיתלככל האפשר  לדאוג

מנעות מלחיצת ידיים יעל התנהלות היגיינית מחמירה כמו האנא הקפידו מאד  .מאיתנו ת ואחדאח

, מרחק של ומניעה של מגע יד באף ובעיניים חיטוי ידיים תכוף, שיעול למרפקומגע פיזי עם הסובבים, 

    .סמותרולפי ההנחיות המפ הכל – מ' איש מרעהו  2

 מות בזמן אמיתיבו מפורס  CoronAppמשרד הבריאות בשם  של  שומוןיישימוש בההמלצה ל מוזכרת

 עוד.מסלולי נדבקים ו לעקוב אחר, לשאול שאלותבאמצעותו ניתן ו הרלוונטיותוההנחיות וראות הכל ה

כמו משרד הבריאות, הרלוונטיים המנחים המכללה נמצאת בקשר צמוד וישיר עם כל הגורמים 

 נוספים.וגורמים עם רשויות צורך ה לפיוכן , משרד האוצר והממונה על השכרהות"ת, המל"ג, 

   .משיך לעדכן ככל שיידרשנזה. יחד נצלח גם משבר 

  לכולם בריאות                                                             

 גולן אחיאב                                                                                     
   מנכ"ל                                                                                         


