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הוראת עבודה להתנהלות מרצים/סטודנטים/חוקרים במעבדות בהתאמה
ל"התו הסגול"
(בהתאם ל-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()הגבלת פעילות מוסדות חינוך) תיקון מס (3
כללי:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לנוכח שגרת הקורונה הנוכחית יש לשמור על היגיינת ידיים מוקפדת ,
לשמור על ריחוק חברתי ולעטות מסכות במרחב הציבורי.מילוי הנחיות אלו בכל יציאה מהבית מוריד
באופן משמעותי את הסיכון בהידבקות במחלת הקורונה.
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ע"מ לאפשר חזרה ללימודים במעבדות ההוראה יש לנקוט במספר אמצעים ולעבוד לפי הכללים
שיפורטו בהמשך ,באחריות מנהל המעבדה/המרצה להבטיח עמידה בהנחיות אלו לשמירה על
בריאותו ובריאות הסטודנטים
על כל המרצים עובדי המעבדה וכו' למדוד חום לפני צאתם לעבודה ולמלא את פרטיהם בהצהרת
הבריאות באפליקציה https://t.ariel.ac.il/app
עובד שנכנס דרך קרוסלה עליו לעדכן לשלוח את צילום המסך של האפליקציה לטלפון
.0547766398
מי שלא מילא הצהרה עליו להגיע לעמדת השומר בכניסות הרכב ולמלא אחר הצהרת בריאות
ובדיקת חום.
לפני כל מעבדה על הלבורנטיות לבצע חיטוי של משטחי העבודה.
בסוף כל שיעור ,באחריות המרצה לוודא שהסטודנטים יחטאו את המשטחים ואת הציוד בו עשו
שימוש במהלך השיעור.
בכניסה למעבדה המרצה יבדוק את הצהרת הבריאות של הסטודנט ,סטודנט אשר לא מילא
הצהרה בביתו יישלח לעמדת השומר ויחתום על הצהרה ,לא ייכנס סטודנט אשר לא מילא את
ההצהרה בביתו( .שעת מילוי ההצהרה מופיע ע"ג ההצהרה)
השימוש בכפפות במעבדה חובה.
המעבדה תיפתח בסמוך לשעה בו יתחיל השיעור.
לא תותר התקהלות במעבדה או מחוצה לה.
כאמור לא תותר כניסה של מעל ל 15סטודנטים לשיעור.
במעבדות מחקר מותרת שהות בו-זמנית במעבדה עד  4אנשים בלבד.
יש להכין מראש את הקבוצות לא תינתן אפשרות להחליף בין סטודנטים רק במידה והשינוי
יבוצע ע"י המחלקה (במערכת המכלול בפועל).
מהנדס המעבדה  /הלבורנטיות יוודאו כי בכניסה לשירותים קיימים אמצעי חיטוי וכן בתוך
השירותים.
מנהל המעבדה/המרצה יקפיד על מרחק של  2מטר בין כל סטודנט.
בעבודה עם כפפות חד-פעמיות יש להקפיד לא לגעת בפנים עם הכפפות .יש להקפיד להוריד
כפפות בצורה נכונה https://www.youtube.com/watch?v=xTYioOo__6U
יש לעטות מסכת פנים– מסכת בד או מסכה כירורגית  -בכל חלל ציבורי ,לרבות משרד אישי אותו
חולקים עם עוד אדם אחד או יותר .פירוט לגבי שימוש במסכות ניתן לקבל בקישור המצ"ב.
מומלץ להשתמש במדרגות ולא במעלית ,בעת עלייה במעלית מומלצת שהייה של אדם אחד בלבד,
מקסימום שני ()2אנשים .על האנשים לעמוד באלכסון זה לזה ועם מסכות פנים.
אכילה ושתיה בתוך המבנה אסורה ,אכילה בשטח פתוח מותרת אך אסורה התקהלות.
הודעה לסטודנטים לפני שיעור יישלח לסטודנט הודעה פרטנית לגביי השיעור ,מיקומו ,ושעת
ההתחלה.
אין באמור לעיל לגרוע משום חוק/הנחיה בנושא בטיחות במעבדות ובכלל.
בכל תהליך עבודה אשר מחויב (ואין פתרון אחר )לעבוד בזוגות ,העובדים יהיו חייבים ללבוש
ציוד מגן אישי.
אין לצאת למרחב הציבורי עם כפפות.
לא תותר התקהלות בתוך המעבדה.
יש לאפשר ככל הניתן פתיחת דלתות והחלונות בהתאם לסוג המעבדה.

