
                                                                                   

 04-9882016פקס  l 1-700-70-80-05 מידע מרכז l    04-9901911 טל , 2161002 כרמיאל , 51 סנונית ח׳ר )   lר”ע( להנדסה האקדמית המכללה בראודה אורט

ORT Braude College l P.O.Box 78, Karmiel l 2161002, Israel l Tel: 972-4-9901911 l Fax: 972-4-9882016 www.braude.ac.il  

 
 

 'הוראות התנהלות לעובדים לפי הנחיות 'התו הסגול
 

 :בהתאם להתוויות 'התקן הסגול' למקומות עבודה יש להקפיד על ההוראות הבאות במקום העבודה

 .בקישור המצורף, המתפרסמת הצהרת בריאותטרם הגעה למקום העבודה יש למלא מדי יום  .1

תותר כניסה למי שהשיב בחיוב על כל אחת לא  –למעט חולי אסטמה או אלרגיה אחרת  .1.1
 .מהשאלות בהצהרת הבריאות

מעלות  38לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של יש לעבור בדיקת חום בשער כניסה למכללה. ) .2

 צלזיוס ומעלה(

 את הידיים בעזרת אלכוג'ל.בתכיפות יש לחטא  .3

 .בין אנשים בכל עתמ'  2מרחק פיסי של יש לוודא שמירה על  .4

 .לכל עובד, בדגש על מקלדת, עכבר וכיו"בציוד אישי יש להקפיד, ככל הניתן, על עבודה עם  .5

 תוך כדי הדגשה לא לגעת בפנים עם הכפפות. יש להקפידפעמיות -כפפות חדניתן לעבוד עם  .6

 . להמנע ככל הניתן מנגיעות בפנים גם ללא כפפות.)סרטון מצורףראה )להוריד כפפות בצורה נכונה 

בכל חלל ציבורי, לרבות משרד אישי אותו  -מסכת בד או מסכה כירורגית  –מסכת פנים יש לעטות  .7

 עוד אדם אחד או יותר. חולקים עם

 :ומספר עובדיםגודל חדרים  .8

 

 

 

 

 

 .מטרים רבועים 20עובדים בחדר שגודלו עולה על  8עד  פגישות ניתן לקיים –פגישות  .9

 .אכילה ושתייה תתבצע בעמדת העבודה האישית .10

ת בשטיפת ימותנלכל מטבחון כניסה הישמשו לחימום אוכל או הכנת משקאות בלבד.  מטבחונים .11

 ידיים עם מים וסבון.

במעלית מומלצת שהייה של אדם שימוש בהשימוש במעליות תמיד, ובימים האלה בפרט, לא רצוי...  .12

 לעשות שימוש במדרגות. –מומלץ תמיד, ובימים האלה בפרט  .בלבד אחד

 לשירותים מותנת בשטיפת ידיים עם מים וסבון.כניסה ה – שירותים  .13

יש להקפיד להשאיר את דלתות הכניסה למתחם השירותים פתוחות, כך שניתן יהיה  13.1

 .בעזרת מרפק תחןולפ

 .להשתדל לגעת בידיות שירותים בעזרת נייר ניגוב -אם אין ברירה  13.2

 .כשמכסה האסלה סגור -הורדת המים באסלה  13.3

 .יזומות בסבוןת ידיים ויש להקפיד על שטיפבמהלך יום העבודה,   .14

 פתיחת חלונות וזרימה של אויר נקי. –העבודה  מיטבי במקום אוורוריש להקפיד על   .15

עובדים מס'  מס' עובדים גודל החדר )מ"ר(

עם מחיצה 

 ביניהם

 2+ 2 20עד 

 5+ 5 20-גדול מ

https://w3.braude.ac.il/statement-cov/
https://www.youtube.com/watch?v=xTYioOo__6U

