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 "קורונה בשגרת" בסדנאות לעבודה  בטיחות הוראות

  "הקורונה שגרת"ב ההתנהלות בעת ייחודיים אתגרים מציבים הכמלא בתי

 קישור ב"מצ אליהם בהתאמה ולפעול קורונה לשגרת הכלליות ההנחיות את בעיון לקרוא יש

 : במקום בטיחותית להתנהלות הנחיות להלן

 . במקום ההנחיות למילוי ולדאוג סדנאה בית של  קורונה נאמן למנות היחידה מנהל על  .1

 . חיטוי חומרי עזרתב המכונות את לחטא יש ובסופו העבודה יום בתחילת .2

  אישית עבודה עמדת או מכונה לרבות ,עובד לכל אישי ציוד עם עבודה על ,הניתן ככל ,להקפיד יש .3

 השימוש תחילת טרם המכונה או/ו העבודה עמדת את לחטא יש ,עבודה בעמדת לחלוק וחייבים במידה .4

 .בשוק היום המקובלים החיטוי חומרי עם העבודה יום ובסוף בהם

 .עת בכל אנשים בין 'מ 2 של יפיז מרחק על שמירה לוודא יש .5

 או/ו סובבים בחלקים הכפפות תפיסת של סיכון בשל מלאכה בבתי כפפות עם לעבוד מוחלט איסור חל .6

 . צובטים

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

 כאן רקישוב לקבל ניתן במסכות שימוש לגבי פירוט .יותר או אחד אדם עוד עם חולקים

 יגנוש ,מלאים שקופים פנים במגני לסירוגין להשתמש ניתן ,משקפיים לחובשי ובעיקר ,הנוחות למען .8

 . שבבים מפני

 .עבודה יום במהלך יזומות ידיים שטיפת הפסקות על להקפיד יש .9

 .במקום מיטבי וורורא על להקפיד יש .10

 מגן ציוד ללבוש חייבים יהיו העובדים בזוגות לעבוד (אחר פתרון ואין) יבמחו אשר עבודה תהליך בכל .11

 .מלא אישי

 .כפפות עם הציבורי למרחב לצאת אין .12

 . המעבדה בתוך התקהלות תותר לא .13

 .המעבדה לסוג בהתאם נותווהחל דלתות פתיחת הניתן ככל לאפשר יש .14

 

 : סטודנטים .15

 אדם בין מטר 2 של מרחק כדי תוך 5כ עוד ובחצר זמנית בו איש  15מ יותר תכיל לא הסדנא 15.1

 .במקום ועובדים סטודנטים 25מ יותר יהיו לא כ"סה לאדם

 .הסדנה של האחורי מחלקה תותר הכניסה 15.2

: בקישור באפליקציה בריאות דיווח מילוי .ורישום הצהרה וידוא לאחר תותר הכניסה 15.3

https://t.ariel.ac.il/app  (לאוניברסיטה הגעה ולפני בבית הדיווח ולמלא חום למדוד יש) 

 .פתוחות יהיו לבניין הדלתות למעט הסדנא דלתות כל 15.4

 .מהמקום הרחקה תגרור התקהלות – במקום התקהלות שום תותר לא 15.5

 .במקום לאכול אישור אין 15.6

  .קבוצות לפי הסטודנטים את תנתב המחלקה 15.7

 

 

 .כבד מכשור עם בעבודה ובטיחות הפעלה בנושא אחרת הוראה כל מחליפות אינן אלה הוראות

https://www.ariel.ac.il/wp/safety/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0
https://www.ariel.ac.il/wp/safety/wp-content/uploads/sites/124/2020/04/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%AA-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D
https://t.ariel.ac.il/app

