הוראת עבודה לקבלני בניה בהתאמה
ל"התו הסגול" והנחיות  OSHAוה HSE
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.
גם באתרי בנייה ,הפועלים בעת מגיפת הקורונה ,יש לוודא שהעובדים בשטח ממוגנים מפני סיכון
ההדבקה.
מטרת הוראות בטיחות אלו לספק הנחיות ברורות להתנהלות באתרי בנייה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות והמעסיקים.
אין במסך זה לגרוע מהוראות ,תקנות הבטיחות באתרי הבניה
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כניסה לשטח האוניברסיטה/העיר
 1.1עובדים אשר מגיעים ישירות לשטח האוניברסיטה עליהם למלא הצהרת בריאות ראה
נספח  1בכל יום ולהעבירה לידי מחלקת הביטחון.
 1.2עובדים אשר עוברים בשערי העיר יבצעו את מילוי ההצהרה בשער הכניסה לעיר כולל
מדידת חום וחתימה על הצהרה את ההצהרות יש להעביר לידי מחלקת הביטחון.
במידה ועובד באתר בנייה פיתח תסמיני חום או שיעול עיקש בעודו בעבודה ,עליו ליידע את
מנהל הפרוייקט  /מנהל העבודה באתר הבנייה ולהתפנות מיידית לביתו.
בכניסה לכל אתר בנייה ובציאה ממנו יוצבו מתקני נקיון ,המכילים סבון ומים או מחטא ידיים
אחר במידה וקיים מחסור במים וסבון -באחריות קבלן מבצע.
נסיעה משותפת ברכב – כמות הפועלים ברכב לא תעלה על מספר הכסאות הפיזי (לא המושב)
ברכב בהפחתה של הכיסא ליד הנהג.
יש לנקות את הרכב טרם כניסה אליו בעזרת כפפות ,בעיקר באזורי ידיות ומשטחים אחרים
בהם נוגעים במהלך נסיעה.
כניסה לאתר הבנייה.
חל איסור כניסה למקום לכל מבקר לא חיוני.
מנהל האתר חייב לנהל רישום של כל העובדים הנכנסים לאתר בדגש על ספקים ,נהגים וכו '
)כדי לנטר את שרשרת ההדבקה ,ככל שתהיה(.
יש לשטוף ידיים היטב עם סבון או עם חומר חיטוי מקובל אחר בהיעדר סבון לפני כניסה לאתר.
בעת פריקת ציוד באתר ,הנהגים מתבקשים להישאר ברכביהם.במידה והנהגים נדרשים לצאת
מהרכב – עליהם לשטוף  /לחטא ידיהם לפני העברת החומר לאתר.
יש לשטוף ידיים היטב עם סבון או עם חומר חיטוי מקובל אחר בהיעדר סבון לפני יציאה
מהאתר.

 .12שטיפת ידיים
 12.1באחריות מנהל האתר לצור הפסקות מובנות לשם שטיפת ידיים במהלך יום העבודה.
 12.2יש לדאוג לאספקה תדירה של סבון וחומרי חיטוי באתר) ריכוז מינימלי של  70%אלכוהול ( -
באחריות קבלן מבצע.
 12.3יש לנקות את אזורי שטיפת הידיים באופן סדיר.
 12.4יש לפזר מספיק פחים באתר לשם השלכת מגבות הנייר ,המשמשות לניגוב הידיים
 .13שירותים
 13.1הגבל את כמות האנשים ,שיכולים ללכת לשירותים בו-זמנית.
 13.2יש לשטוף  /לחטא ידיים לפני ואחרי הליכה ויציאה מהשירותים.
 13.3יש להקפיד על משטר נקיון נוקשה באזורי השירותים בכל אזורי המשטחים ,כגון ידיות ,
מנעולי תאיהשירותים וכו'.
 13.4יש לפזר מספיק פחים באתר לשם השלכת מגבות הנייר ,המשמשות לניגוב הידיים.
 .14ניקיון  -יש להקפיד על משטר נקיון מוקפד באזורים המשותפים של אתר הבנייה בהם נוטים
לגעת רבים :ברזים ,ידיות מתקני שירותים  +אסלות ,ידיות ,לחצנים ,מעקות ,מנגנוני הרמה וכו'
אזורים בהם אוכלים ,לרבות כסאות ומכונו שתייה.
 .15התנהלות במרחבים ציבוריים בקמפוס
 15.1יש לשטוף ידיים היטב עם סבון או עם חומר חיטוי מקובל אחר בהיעדר סבון לפני
יציאה מהאתר לכל ,איזור משותף בקמפוס
 15.2בעת כניסה לכל בניין בקמפוס יש לעטות מסכת פנים.
 15.3בעת עבודה באיזור בקמפוס בו עוברים אנשים יש לבצע הערכת סיכונים כיצד לבצע
את העבודה בכפוף להוראות המופיעות בהנחיות אלו – באחריות ממונה בטיחות
בשטח מטעם הפרוייקט .בהיעדר ממונה /עוזר בטיחות  -באחריות יחידת הבטיחות.
 .16תעדוף אמצעי בטיחות באתר בנייה
.16.1חל איסור  -כניסה לאתר של עובדים בעלי תסמיני קורונה ,עבודה בפחות  2מטרים בין
אדם לאדם,מגע בין פנים או עור לעור.
.16.2שימוש במעליות .יש לתעדף שימוש במדרגות הכנסת אמצעים מכניים או אחרים כדי
להקטין אינטראקציות בין עובדים.
.16.3פגישות באתר  -בנוכחות אנשים חיוניים בלבד,הקפדה על מרחק של  2מטרים לפחות
בין אנשים  ,הפגישות תתקיימנה באזורים/חדרים מאווררים בלבד.
.16.4מזעור/הפחתה -במידה ולא ניתן לשמור על מרחק עבודה של  2מטרים לפחות בין
אנשים באתר -הורדת תדירות העבודה בין אנשים,צמצום מספר האנשים הנדרשים
לביצוע משימה,עבודה זה לצד זה או כאשר פני העובדים פונים בכיוונים נגדיים.
 .17ציוד מיגון אישי ) -צמ"א(
.17.1בעת שמירה על מרחק של  2מטרים בין אנשים באתר(בחלל פתוח) – אין להשתמש
במסכות פנים כאשר לא ניתן לשמור על מרחק של  2מטרים בין אנשים – יש לבצע
הערכת סיכונים לעבודה .שימוש במסכות פנים הוא האמצעי האחרון בו יש להשתמש
בעת העבודה.
.17.2יש לנקות בהקפדה יתרה צמ"א שעובר בין אנשים.
.17.3יש להשליך צמ"א חד-פעמי לפח בתום השימוש בו) ולא למחזרו.
 .18להלן קישורים ל התאמה ל"תו הסגול" ואמצעי מיגון ומסכות פנים .

הוראות עבודה לקבלני בנייה בהתאמה לתו הסגול :נספח  :1הצהרת בריאות
(הצהרה בנושא תקנון שעת חירום-נגיף קורונה)
עברית:
 .1אני מצהיר כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על  38מעלות צלזיוס ולא היה לי חום בשבוע
האחרון.
 .2אני מצהיר כי איני משתעל ואין לי קשיים בנשימה
 .3אני מצהיר כי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים
ערבית:
اعالن صحة العمال خالل قترة الكورونا
اختبارا لقياس حرارة الجسم اليوم ،ووجدت أن حرارة جسمي لم تتجاوز  38درجة مئوية ولم يكن لي ُحمى خالل األسبوع
 .1أعلن أنني أجريت
ً
الماضي.
 .2أعلن أنني ال أسعل وال أعاني من صعوبات في التنفس.
 .3أعلن أنني لم أكن على اتصال وثيق بمريض كورونا خالل األسبوعين الماضيين.
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מקום עבודה (בניין ושם קבלן)

תאריך _______________________:הערות_________________________________________________:

