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הנחיות למעבדות במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה בזמן קורונה – תש"ף
שלום לכולם,
מצ"ב הנחיות לפעילות המעבדות בזמן קורונה.
הנחיות אלו תקפות מעכשיו ועד אשר ייתנו הנחיות אחרות המקלות  /מחמירות את ההנחיות הקיימות
במשק בכלל ובמכללה בפרט.
כל הגעה למכללה מחויבת במילוי תקנות תו סגול כפי שנקבעו במכללה (ובכלל זה המעבדות).
 .1כל מי שנכנס למכללה (מרצה  /עובד  /סטודנט) חייב למלא הצהרת בריאות ,לשלוח אותה דרך
האתר ,ולהציג את האישור המתקבל בשער הכניסה.
את ההצהרה חייבים למלא הן הנכנסים ברכב והן הנכנסים ברגל ,מדיי יום.
ההצהרה נמצאת באתר המכללה:

גם בכלי רכב בו נכנסים מספר אנשים ,יהיו חייבים למלא ולהציג את ההצהרה המלאה – כל אחד
מהנוסעים.
 .2בעת הכניסה למכללה תתבצע מדיי יום מדידת חום.
מי שחומו מעל  38מע"צ ,או מראה סימפטומים של שיעול ו/או קוצר נשימה – מתבקש כאמור מראש
שלא להגיע למכללה.
 .3חובה להגיע עם מסכה מהבית.
חובה לשים את המסכה באופן שמכסה גם את אזור האף וגם את אזור הפה.
אין להסיר את המסכה כל זמן השהייה במכללה.

 .4בעת העבודה במעבדה חובה לשים כפפות ולעבוד איתן לאורך כל המעבדה עם ציוד של המכללה.
יש לנקוט משנה זהירות בעת העבודה עם כפפות מול אש.
 .5בתום המעבדה יש לנקות את משטח העבודה עם אתנול  70%גם אם לא היו אלו מעבדות עם
חיידקים .חובה גם לנקות מכשור בהתאם להוראות שיינתנו ע"י המרצים  /לבורנטים.
 .6חובה בתום המעבדה לשטוף ידיים עם מים וסבון.
 .7יש להקפיד לשמור מרחק ע"פ ההנחיות.
 .8אכילה תיאסר בשטח המעבדות וגם באזור המסדרונות שבין המעבדות .אין לשבת על הספסלים
במסדרונות המעבדות  ,או על השפה שליד החלונות.
אכילה תתאפשר בשטחים הפתוחים שמחוץ לבניין.
 .9נכון לעכשיו ועקב ההנחיות החדשות ,העבודה במעבדות תתבצע בקבוצות מאוד מצומצמות
ובעבודה פרטנית של כל סטודנט לבד (לא בזוגות) .על התאריכים החדשים ,תצא הודעה בנפרד.
בכל זמן נוכחותכם במעבדות חובה כמובן לבוא עם נעליים סגורות ,שיער אסוף ,וחלוק ארוך סגור.
הנחייה זו נכונה תמיד לזמן המעבדות וכמובן עומדת בעינה גם כעת.
אנא הקפידו על מילוי כל הנחיות הנ"ל למען כולנו.

