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 סטודנטים וחברי סגל יקרים

 לימודים בימי קורונההנדון: 

 בצל המאבק העולמי בווירוס הקורונה. 8.3סמסטר האביב, תש"פ יפתח ביום א' 

על בריאות כל באי  רושמל –על מנת שניתן יהיה לנהל באפקטיביות שיגרת לימודים, וחשוב מכך 

 הקמפוס, נדרש שיתוף פעולה ונדרשת אחריות אישית והדדית של כל אחת ואחד מכם.

למלא אחר ההנחיות  -מצא בבידוד יכל מי שיודע שעליו לה -אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה  

, "אתיישב רחוק מהשאר" )"אבוא רק לשעתיים", בלי הנחות, בלי קריצות בדקדקנותנן, בנושא, כלשו

  לימודים סדירים.לקיים  אפשרתמשמעת עצמית , באמינות ובהתנהלות אחראית רק וכד'(.

לשפר עוד את ההיגיינה כמו גם  ,בידודלנעדרים מחמת ככל הניתן ץ לסייע מאמתעשה המכללה 

מנעות יעל התנהלות היגיינית מחמירה כמו הברמה האישית מאד גם אנא הקפידו הסביבתית. 

באף ומניעה של מגע יד  חיטוי ידיים תכוף, שיעול למרפקמלחיצת ידיים ומגע פיזי עם הסובבים, 

   ובעיניים.

באופן ולאפשר לימודים  יםע"מ לשמור על בריאות הסטודנטים והסגלו רפואיו מצויים במצב חירום אנ

ים העומדים לרשותה בחוק לצורך התמודדות עם הפרות של צעדהכל בהמכללה  תנקוטמיטבי, 

 ההוראות והכללים.

 ., היא צו אשר הפרתו מהווה עבירה פליליתהמגיפההוראת משרד הבריאות בנוגע לבידוד בשל 

אנא דאגו להודיע מיידית להנהלת המחלקה או  -ות כולנו לטובת בריא –על הפרות למי מכם אם ידוע 

 ישירות להנהלת המכללה.

  CoronaAppע"י משרד הבריאות בשם  מאד שהושק יעיל שומוןיימומלץ להוריד ולעשות שימוש ב

 ראות משרד הבריאות הרלוונטיות ומאפשראת כל הו מכילהיישומון . ios –לאנדרואיד ול  םא ישיווה

 עוד.מתאר מסלולי נדבקים ו, לשאול שאלות ספציפיות

סיוע מתאים בקשת ל)טלפונית או במייל(  לפנותם מוזמני –השוהים בבידוד וחשים מצוקה סטודנטים 

 הסטודנטים. קנטיבד

  םללימודי סטודנטים זרים 10ל על הצטרפות של בנוסף, נבקש לידע את ציבור הסטודנטים וחברי הסג

ן מוסדות אקדמיים. מדובר בסטודנטית מאוסטריה, פי פעולה ביבמסגרת שיתו ,האביבסמסטר ב

ים הרפואיים בדיקה והאישורולם עברו את כל הליכי הסטודנטים מניגריה. כ 8 -סטודנטית מפולין ו

   הנחיות משרד הבריאות. אנא קבלו אותם בסבר פנים יפות.הנדרשים בהתאם ל

  בברכת בריאות שלמה ולימודים פוריים                                                            

 סיוןפרופ' שרית                אחיאב גולן                                                               
 מנל"א                     מנכ"ל                                                               


