
 
  

 

 

 

 כ"ז תמוז תש"פ ראשון יום

 2020יולי  19

 שהות במכללה  ןתקנו

 ( 2020תמוז תש"פ )יולי 

 

. השהות במכללהוהשמירה מהידבקות נגיף הקורונה, להלן תקנות המכללה המפרטות את אופן  החירוםלנוכח תקופת 

 .שרד הבריאות והמל"גמהתקנות נקבעו על פי רשומות צו בריאות העם ובהתאם להנחיות 

 בכפוף להחלטות שיתקבלו בהמשך. והנחיות אלה עשויות להשתנות מעת לעת 

שמירה על כל הבאים בשערי המכללה תוך הקטנת  ,אנו מבקשים לקרוא היטב את ההנחיות ולהקפיד על קיומן. מטרתן
 הסיכון להדבקה! 

, גב' רגינה כלאף. וכן, השהותאה במקום לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לאחראית במכללה על נושא מניעת תחלו
 למרכזי המסלולים, ראשי החוגים והדיקנים.

 

 בתקופת החירום במכללה שהותהנהלי 

לאורך כל  הולחבוש אותטרם הגעתם למכללה  ,למניעת ההדבקה להצטייד במסכהסטודנטים ומרצים נדרשים  .1

 . אחר מקוםשהות בספריה או בכל ה בשעתכולל השהות במכללה, 

הכולל הצהרה על מידת מלא,  טופס הצהרת בריאותעם  לכל מפגש במכללה הסטודנטים והמרצים נדרשים להגיע  .2

 . יש לבדוק את מידת החום טרם היציאה מהבית. ההגעה למכללהחום גוף תקינה נכון לבוקר יום 

 מרצים נדרשים למסור את טופס הבריאות לשומר.סטודנטים ו

 !שנחתם מראשללא טופס הצהרה  להיכנס למכללהסטודנט לא יורשה 

 .בריאות נמצא באתר המכללהצהרת טופס ה

 סטודנטים ומרצים לא יורשו להגיע למכללה באחד המקרים הבאים: .3

 .הסובל מתסמיני מחלת הקורונהאדם 

 .נדרש להימצא בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאותאדם ה

 .חולה מאומת לקורונה שטרם החלים

 הבריאות כפי שפורסמו.ההגעה למכללה )בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי( תבוצע בהתאם להנחיות של משרד  .4

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 אין להכניס ילדים לשטח המכללה. .5

 
 

 מטר בין אדם לאדם בכל עת. 2יש להימנע מכל מגע פיזי )כגון חיבוק, לחיצת יד( ולהקפיד על שמירת מרחק של  .6

לספרייה בכניסה , במסדרונותוניירות לניגוב ידיים שיוצבו המכללה תעמיד לרשות הציבור חומרי חיטוי לידיים 

 .בחדרי השירותים סבון נוזלי, חומרי חיטוי לידיים וניירות לניגוביימצאו  . כמו כן,ולכיתות הלימוד

 מהחדרים. כניסה ובעת היציאהמהלך היש להקפיד לשמור על היגיינה ושטיפת ידיים ב

ובמסדרונות. נא  הכיתותובכללם בכניסה לבניינים, בחדרי  בכל שטחי המכללהיש להימנע מהתקהלות כלשהי  .7

הימנעו מלהיכנס לחדרי המזכירות כדי למנוע התקהלות. לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות בשיחה טלפונית למען 

  הנדרש.

 
 .געה למכללההשלשמה בוצעה הביצוע המשימה עם סיום  מידלעזוב את שטחי המכללה יש  .8

 

 

 !באיחולי בריאות איתנה

 הנהלת המכללה

 


