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 מבקש השחרור, העובד והמעסיק – לוח תפוצה
 
 

 ללא תסמיניםמאומת הנחיות לשחרור 

 

 

בעל תפקיד ייחודי או/ו הכשרה ייחודית או/ו עובדים שאי –עובד קריטי" הגדרת 

והשלכות למשק החיוני , זאת בהנחה הגעתם לעבודה תסב פגיעה משמעותית 

 .שמקום עבודתם לא מצא להם תחליף

 :ותכלליהנחיות  .1

האישור יינתן לצורך עבודה קריטית בלבד ואשר משפיעה על המשק  .א

 .החיוני

לא יינתן אישור הגעה לעובדים שעבודתם כרוכה במתן שירות פרונטלי  .ב

 ללקוחות בכל מצב.

 בידי משרד הבריאות בלבד.הסמכות לאישור החרגת העובדים מצויה  .ג

לוודא שכלל התנאים שנקבעו ע"י משרד  המעסיק נושא באחריות ישירה .ד

 הבריאות מתקיימים כלשונם. 

בכל מצב בו ניתן אישור יציאה מבידוד לעובד, באחריות המעסיק לוודא כי  .ה

 העובד חש בטוב וכשיר לביצוע תפקידו.

ול/תזמון ההגעה של בכל מצב בו יינתן האישור, יש לתכנן מראש את מסל .ו

 העובד לעמדת עבודתו באופן בו תימנע חשיפתו לעובדים או לקוחות.

 אישור יציאה מבידוד ישמש ליציאה למקום העבודה בלבד! .ז

יש להביא לידיעת העובד את ההנחיות הנ"ל ולקבל הסכמתו לשחרור  .ח

 מוקדם.

 הנחיות אלו הינן בנוסף להנחיות הכלליות של משרד הבריאות. .ט
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 :ללא תסמינים מאומתהנחיות לשחרור  .2

האישור יינתן רק במצבים בהם העובד יכול לעבוד לבד ללא סיכון למגע או  .א

חשיפה אנשים אחרים או לעבוד עם עובדים שהינם מאומתים חדשים 

 יום( 30שטרם קיבלו אישור החלמה )מחלימים טריים עד 

הבידוד על ככלל, לא תתאפשר הגעה למקום העבודה וחזרה לביתו/מקום  .ב
בסיס יומיומי, אלא תאושר יציאה חד פעמית  / יציאות בודדות עם תנועה 

 מינימלית ככל שניתן מחוץ למקום הבידוד.

באחריות העובד לדווח למעסיקו באופן מידי על שינוי במצבו הבריאותי.  .ג
במצב של הופעת תסמינים חל איסור על העובד לצאת מבידוד גם אם קיבל 

 אישור קודם לכן.

 העובד יגיע למקום העבודה לבדו ברכב פרטי , ללא עצירות ביניים.  .ד

העובד יבצע את תפקידו בעמדת עבודה נפרדת ללא כל אפשרות מגע עם  .ה
 10עובדים או לקוחות. במידה והעבודה הינה בשטח פתוח, יידרש מרחק של 

 מטר לפחות מעובדים אחרים.

 ודה.אף לכל אורך יום העב-העובד יחויב לעטות מסכת פה .ו

העובד יתבקש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינת ידיים, שטיפת ידיים במים  .ז
באופן תדיר ובפרט לפני  70%וסבון או חיטוי בתכשיר על בסיס אלכוהול 

ואחרי אכילה, עישון או שימוש בשירותים. הקפדה יתרה תידרש במצבים 
ו בהם מדובר בעמדת עבודה משותפת, בה משתמשים עובדים אחרים לפני א

 אחרי העובד שאושרה לו יציאה חריגה מבידוד.

הפסקות התרעננות יתקיימו באוויר הפתוח בלבד, כולל הפסקות אוכל תוך  .ח
 הקפדה יתרה על איסור אכילה בקרבת עובדים או לקוחות.

 ניקיוןבמידת האפשר, יש להקצות לעובד חדר שירותים אישי אשר יעבור  .ט
 בסוף המשמרת.  וחיטוי יסודי

 עמדת העבודה תחוטא באופן מלא כנ"ל בתחילת ובסוף המשמרת. .י

במידה והעבודה מתבצעת בחלל סגור, יש להקפיד על אוורור מקסימלי של  .יא
 המקום )חלונות ודלתות פתוחים(.

      העסק:_____________שם 

 החברה:____________ פח.

                                                        שם       המעסיק_____________

 חתימת המעסיק____________

 דסק רציפות התפקוד

 רשות חירום לאומית
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