
נגיף  –תקנות שעת חירום 

הקורונה

משמעויות לעסקים



בידוד בית  ()נגיף הקורונה החדש)צו בריאות העם •

;(והוראות שונות

הגבלת  –נגיף הקורונה החדש )תקנות שעת חירום •

;(פעילות

הגבלת מספר העובדים  )תקנות שעת חירום •

במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 

;(הקורונה החדש

התקנות



משמעויות כלליות

אין–העבודהלמקוםלהגיערשאיםהעובדים•

*מעברבתעודותצורך

*העבודהבמקוםמסיכהחבישתחובתישנה•

העבודהבמקוםחברתיריחוקכלליעלשמירה•

הגיינהעלשמירה•

מעסיקאחריות•



במקוםזמניתבוהנוכחיםהעובדיםמספרצמצום•

.העבודה

חוםובדיקתתסמיניםתשאול•

משותףציודחיטוי/לעובדאישיציודעלהקפדה•

'וכדוהסעות,משמרות–"קפסולות"בעבודה•

שאינומפעל,"מוחרגמפעל"–מסלוליםשלשה•

."סגולתו",מוחרג

משמעויות תפעוליות



פועל בתחום המפורט  

?בתוספת הראשונה

רשאי לפעול ללא מגבלות  

על מספר העובדים

?עומד בתנאים לתו סגול

בהתאםלפעולמומלץ

עסקיתהמשכיותלנוהל

מספרצמצוםותוך

ככלהנוכחיםהעובדים

שניתן

כן
לא

כן

רשאי לפעול במספר 

העובדים הנדרש

מספרצמצוםותוך

ככלהנוכחיםהעובדים

שניתן

לא

רשאי לפעול בהתאם 

לקבוע בתקנות וכפי  

(30%)שהיה עד כה 

משמעויות תפעוליות



ריחוק חברתי❑

אישור כניסת לקוחות  ❑

מוגבל

*מגבלת עובדים בחלל❑

משתתפים8עד –ישיבות ❑

אפשרות לעבודה מרחוק❑

אכילה בחדרים❑

67עובד מעל גיל ❑

התנאים-תו סגול 

מינוי ממונה קורונה❑

הסברה ושילוט לעובדים❑

תשאול ומדידת חום❑

+ אכיפה + חבישת מסיכה ❑
שילוט

חתימה על תצהיר❑

עבודה במשרד קבוע❑

רישום מבקרים ותשאולים❑

"קפסולות"עבודה ב❑



תצהיר תו סגול

((3()א)ב2תקנה )•

19.4.2020מיום •

2020-ף"תש( 4' מס)' תק•

1147' עמ19.4.2020מיום 8495' מסף"תשת"ק•

הוספת תוספת שלישית•

הגבלת מספר העובדים  )התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום •
שנערכה ונחתמה  2020-ף"התש, (במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

_________בשנת ____________ בחודש _______ ביום __________ 

________________על ידי •

_________________ז "ת•

(יש להקיף)ממונה על ענייני קורונה /המכהן כמנהל כללי•

(מקום העבודה–להלן )___________________ ב•

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים  .1•
הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום  )המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום 

(.הכללים–להלן )2020-ף"התש, (התפשטות נגיף הקורונה החדש

אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת  .2•
.שמירה על בריאות הציבור

:ולראיה באתי על החתום.3•

•

https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8495.pdf


נוהל המשכיות עסקית

הנחיות והמלצות כלליות•

אבחון עובד כחולה קורונה•

העסקת עובד דרוש בידוד•



שונות

כללי אזור מוגבל•

סגר יום העצמאות•

כללים להפעלת חנויות•

נוהל מומחים זרים•

בטלגרםעדכוני ההתאחדות –הקלות רגולטוריות •



תודה


