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הנחיות לבעלי עסקים לעבודה בעת מגיפת הקורונה

.1דגשים :

 1.1יש לוודא קיום המילוי של הצהרת בריאות לכל עובד
 1.2יש לוודא ביצוע צו חבישת מסכה
 1.3יש לוודא קיום דרישה שמירת מרחק  2מטרים בין אדם לאדם.
 1.4יש לדאוג לשימוש בציוד אישי ככל הניתן.
 1.5יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה אישית ושטיפת
ידיים עם סבון כל  3שעות לפחות.
 1.6יש להשתדל ככל הניתן שלא לגעת באף ובפה  ,ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג
זה.
 1.7יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול ,בעדיפות אל תוך מטפחת
חד פעמית או מרפק מכופף.
 1.8יש לבצע ניקוי וחיטוי משטחים שבהם נוגעים בתדירות גבוהה (כדוגמת :ידיות,
כפתורים ומתגים  ,מקלדות ,מסכי מגע ,מעקות ,שולחנות ומשטחי עבודה
באמצעות מטלית או תרסיס עם חומר חיטוי על בסיס אלכוהול  70%או על
בסיס כלור פעיל ,תדירות המומלצת כל  3שעות .

 1.9יש לפנות את האשפה במילוי של עד  75אחוז מנפח השקית אטומה הניתנת
לסגירה.
 1.10במקום ציבורי סגור מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים
ונראים לעין (כניסה לבניין ,מבואה של חדרי מדרגות ומעליות ,מבואה לחדרי
שירותים  ,מטבחונים וכו')
 1.11יש לתכנן את המרחב בעסקים ובאתרים בכדי לצמצם ככל האפשר תורים
וצפיפות של אנשים.

 .2הנחיות נוספות לתפעול מערך בעסקי מזון

 2.1חנות למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל יש להפעיל כמפורט בתקנות שעת
חירום– בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט בשירות משלוחים בלבד
וללא איסוף מהחנות או מבית האוכל.
 2.2הגשת מזון תהיה דרך דלפק הגשה בלבד (ללא שירות עצמי) ,עדיפות לחלוקת
מזון במנות אישיות ארוזות מראש.
 2.3יש להקפיד על רמת היגיינה אישית ותברואת סביבת העבודה גבוהים ביותר,
ניקוי שולחנות ,ידיות עגלות סופרים ,ויטרינות ומשטחים אחרים בתדירות גבוהה
וחיטוי עם תרסיס על בסיס אלכוהול  70%לפחות או על בסיס כלור פעיל.
 2.4עובד העוסק במזון מוכן לאכילה בתפזורת במרכולים ,כמו כן עובד בתי אוכל
העוסק עם מזון יעטה מסכה המכסה את הפה והאף גם כאשר העובד נמצא
לבד בחדר  .את המסכה יש להחליף כל  4שעות עבודה רציפה.
 2.5במרכולים ובקיוסקים – אסורה מכירת דברי מאפה ומזון מוכן לאכילה בתפזורת
(שאינם ארוזים מראש ) .
 2.6בבתי האוכל מוצרי מזון שאינם ארוזים ימצאו מכוסים במכסה או ניילון נצמד ,או
מאחורי מגן עיטוש – ויטרינה או וילון.
 2.7אין לבצע חיטוי ישיר על מזון בין הוא ארוז או חשוף (פירות וירקות ,לחמים
וקטניות)
 2.8לצורך נקוי ויבוש משטחים ואביזרים יעשה שימוש בנייר חד פעמי
 2.9כיור לנטילת ידיים בהגשה ולשימוש עובדים יהיה במרחק סביר הכולל מים
זורמים ,סבון נוזלי ,נייר לניגוב ידיים ,פח אשפה ומתקן לחיטוי ידיים.
2.10

צוות הניקיון ילבש כפפות חד פעמיות ובגדי עבודה חד פעמיים.

 2.11במידה ונדרש תשלום עבור המזון ,התשלום עבור השירות יהיה מופרד
מהגשת מזון.
 2.12הדחה של כלי הגשה ( צלחת ,סכו"ם ) תעשה באמצעות המדיח כלים
המאפשר חיטוי בטמפ'  70מע"צ  ,או באמצעות הדחה ידנית הכוללת תהליך
ניקוי היסודי עם סבון  ,שטיפה וחיטוי הכלים על ידי השריית הכלים במים בטמפ'
 80מע"צ למשך  30שניות לפחות או באמצעות השריית הכלים בתמיסת כלור
פעיל בריכוז של  100מג"ל למשך  60שניות.

 .3להלן קישורים להנחיות רלוונטיות באתר משרד הבריאות :
 3.1הנחיות זמניות על שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rishuy-asakimdoc/he/news_2020_corona_rishuy-asakim_health-clean-01042020.pdf
 3.2הנחיות זמניות למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים  ,פריטים 4.7ב'4.7 ,ד'
https://govextra.gov.il/media/15520/bsv-174377420.pdf
 3.3הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/
food-delivery.pdf

למענכם ולמען התושבים – אנא שמרו על ההנחיות
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