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 25.05.2020עדכון  -הפעלת שירותי הסעה לעובדים   :הנדון
        

, ניתן 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  ()א( לתקנות2ב)א()3בהתאם לסעיף 

 בהוראות אלה: , וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהללהפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם 

הסעת עובדים למקום העבודה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או  –"שירות הסעה לעובדים" 

 מונית. 

 הנפגשת בקביעות )בהתאם להנחיות(. קבוצה קבועה של עובדים –קפסולה" 

 

 .07.05.2020הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום 

 

 :להסעות עובדיםהנחיות 

 :כללי .1

או עם שיעול או קושי בנשימה )למעט שיעול או ומעלה מעלות צלזיוס  38נוסע עם חום גוף     .א

, הסעת עובדיםקושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחר( לא יעלה על 

 כאשר האחריות חלה על הנוסע.

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת בהתאם להוראת     .ב

יש להקפיד על עטיית מסיכה לאורך כל הנסיעה וזאת  הצו(, –)להלן  2020-שעה(, תש"ף

למעט מקרים בהם , הוא לא עוטה מסכהעובד לא יעלה על רכב הסעה אם באחריות הנוסע. 

 .הנוסע פטור מעטיית מסיכה בהתאם לצו

 יש לאוורר את כלי הרכב לאחר כל נסיעה.     .ג

( כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים)יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה     .ד

כפי שפורסמו באתר משרד  לנהלי החיטויבעזרת מים וסבון או אקונומיקה, בהתאם 

 הבריאות.

 

 :לעובדים הסעות שירותי הפעלת .2
 
 . הנסיעה תהיה בכפוף ליתר ההנחיות הכלליות האמורות לעיל לעניין אוורור וחיטוי .א

 בהתאם -ל"קפסולות" קבועות, כלומריש לשאוף לבצע נסיעות בהתאם  ל האפשר,ככ  .ב

  .קבוע נוסע לצד נסיעה על להקפיד יש .לקבוצות קבועות

 אין לשבת במושבים שמאחורי הנהג.  .ג
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 החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה. יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחים לאחר כל נסיעה.   .ד

 ים מאוד וניתן להדליק מזגן ברכב.למעט בימים חמ

 מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות. יש להימנע  .ה

ניגובן במגבונים לחים. יש אחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים או    .ו

 להימנע ממגע פיזי, כולל חיבוקים ולחיצות ידיים.

 יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים.   .ז

 (.'באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד) יש להימנע לפתוח דלתות במגע ישיר של כף היד  .ח

 

 ברכב פרטי:נסיעה  .3

  ., בכפוף לתיקון התקנות(לא כולל נהגנוסעים בלבד ) 2נסיעה ברכב פרטי תהיה עם  .א

 נוסעים ברכב. 2-יחד, גם יותר מאנשים הגרים באותו בית יכולים לנסוע  .ב

, למעט מי מסיכת פה אף עטותבכל מקרה שאינו אנשים הגרים באותו הבית, על כל הנוסעים ל  .ג

ת חלונות הרכב, ולהתיישב ברכב כך שיתקיים , לפתוח אשפטור מעטיית מסיכה לפי הצו

 המרחק הגדול ביותר בין הנוסעים.

 
 

 ,כבוד רבב               

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                                                                   

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                                 
           
 

 :העתק
 , שר הבריאותאדלשטיין (ח"כ יואל )יולי

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 משרד הבריאות עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש
 ד נועה שר, לשכה משפטית משרד הבריאותעו"

 חמ"ל שע"ח
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