
 

 

 והנחיות להפעלת שירותי הסעות לעובדים  תיקון לתקנות שעת חירום - מבזק בעניין נגיף הקורונה 

                                  לקוחות יקרים,

 נגיף הקורונה. כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן מבזק בעניין 

 יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. 

ואת קיומן של   ,המרחיב את אפשרות קבלת הקהל במקום העבודה ,פורסם תיקון לתקנות שעת חירום

 פגישות מרובות משתתפים, בהתאם למגבלות 

מקום העבודה בל הקבלת קהעוסקות בהגבלת  1פורסם תיקון לתקנות שעת חירום ,20205.26., אתמול

  ובקיום ישיבות רבות משתתפים.

מטרים  7לקוחות ביחס של יותר מלקוח אחד לכל  ,בכל עת לא יהיו במקום העבודהבהתאם לתיקון, 

 מטרים(. 15)במקום  רבועים

 עוד נקבע בתיקון כי בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:

 ;את עבודתו בחדר קבועיבצע כל עובד  .1

אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת    ,שני מטרים לפחות בין אדם לאדםבכל חדר יישמר מרחק של   .2

 העברת רסס מאדם לאדם )כלומר אין עוד מגבלות על גודל החדר(.

אנשים,  50מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד  .3

גבלה על קיום  ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם )כלומר בוטלה המ

  מטרים(. 20עובדים בחדר שגודלו עולה על  8פגישות של עד 

 .4.6.2020התקנות יעמדו בתוקפן עד ליום 

 עודכנו ההנחיות באשר להפעלת שירותי הסעה לעובדים

פרסם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, הנחיות המחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום   25.5.2020ביום 

 :החדשות  להלן ההנחיות .7.5.2020

)למעט תסמין הנובע ממצב ומעלה או שיעול או קושי בנשימה  038נוסע עם חום גוף כללי מעל  .1

 כרוני( לא יעלה על הסעת עובדים. האחריות חלה על הנוסע;

 

 .2020-(, התש"ף8תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש()תיקון מס'  1



 

 

יש להקפיד על עטית מסכה לאורך כל הנסיעה. עובד לא יעלה על רכב הסעה אם הוא לא עוטה   .2

 הם הנוסע פטור מהחובה לעטות מסכה(;מסכה )למעט במקרים ב

 את כלי הרכב לאחר כל נסיעה;  ריש לאוור .3

בעזרת   ,כפתורים ומתגים(  ,יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה )דוגמת ידיות .4

 מים וסבון או אקונומיקה, בהתאם לנהלי החיטוי כפי שפורסמו באתר משרד הבריאות;

 נסיעות בקבוצות קבועות; יש להקפיד על נסיעה לצד נוסע קבוע;ככל האפשר, יש לבצע  .5

 אין לשבת במושב מאחורי הנהג; .6

 החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה, למעט בימים חמים מאוד, וניתן להדליק מזגן ברכב; .7

 יש להימנע מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות;  .8

 ניגובן במגבונים לחים לאחר כל נסיעה; והידיים א באחריות כל נוסע להקפיד על שטיפת .9

 יש להמעיט ככל הניתן מנגיעה בפנים; .10

   .יש להימנע מפתיחת דלתות במגע ישיר של כף היד  .11

לא יותר משני נוסעים נוספים מלבד הנהג, שיעטו מסיכה, אלא אם    - בנוגע לנסיעה ברכב פרטי   .12

 ני נוסעים נוספים, מלבד הנהג(.מדובר בנוסעים הגרים באותו בית )אז מותר יותר מש

 

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בתקופה דינמית זו, בה מתרחשים שינויים ומתקבלות הנחיות חדשות בכל 

 יום, ונוסיף לעדכנכם על שינויים והנחיות רלוונטיות לשוק העבודה. 

 או בכלל.     זה בעניין  ,לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספותמשרדנו ממשיך לעמוד 

 בברכה,      

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                           

 


