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 "חמדת הדרום"ת במכללעבודה בימי הקורונה  –"תו סגול" 
 למרצים

 

עפ"י  בהתאם להנחיות התו הסגול אשר חלות על המכללה, אנו מחויבים להקפיד על כללי התנהגות וריחוק חברתי
 ומשרד החינוך. משרד הבריאות הנחיות

כל לשוב לפעילות באופן מדורג עד ובה על כל אחת ואחד מאתנו להקפיד למלא אחר ההנחיות והתקנות כדי שנוח
המפתח להצלחה הינו הקפדה מלאה של כל עובד/ת על כל ההנחיות והכללים המפורטים מטה  ה. לחזרה לשגר

בצורה דקדקנית תוך משמעת אישית. אי שמירה על הכללים ומקרה של הדבקה של עובדים במסגרת העבודה, עלול 
  שלםלהוביל לסגירת יחידה/בניין ואפילו קמפוס 

 לכל האמצעים, אימים, לדאוגנהלים מתלוודא שהאשר תפקידו  מונה כממונה הקורונה המכללתי, גימי מזוזמר 
 .להנחות את היחידות השונות ולבצע ביקורות

יפעלו עפ"י הנהלים של סגנית ראש המכללה, מרצים אשר מגיעים למכללה בתיאום ואישור של ראש החוג ו
 הבאים:

 כניסה למכללה: 
)למעט כאשר העובד שוהה לבד בחדר  לעטות מסכות במשך כל הפעילות המרציםעל  - חלה חובת עטית מסיכה א.  

 .או ברכב(
 

 מילוי כל אדם הנכנס לאחד הקמפוסים יידרש להציג הצהרה יומית באמצעות - הצהרת בריאות ותסמינים ב.  

את  המאשר או מילוי טופס הצהרה ידני,   כאן לחץבלינק: , בכל פעם שמגיע למכללה, הצהרת בריאותטופס 
 הפרטים הבאים:

  למעט אדם שמשתעל עקב מצב כרוני כגון אסטמה, אלרגיה או מחלת ריאות אחרת(.  תעלאינו משכי( 

 מעלות ומעלה  38צלזיוס ולא היה לו חום של  מעלות 38)לפני הגעתו( וחום גופו אינו עולה על  מדד חום
 .בשבוע האחרון

  עם חולה קורונה מאומת בשבועיים האחרונים במגע קרובלא היה. 

 מעלות צלזיוס )בבדיקה שתערך לו בכניסה לקמפוס( או  38העולה על  חום גוףובד עם לא תאושר כניסת ע
  .על כל אחת מהשאלות המופיעות בהצהרת הבריאות שלא השיב בשלילה

 
 :כללי התנהגות בקמפוס ומניעת צפיפות

  ש להקפיד על שמירת מרחק בשיחות שמתקיימות בין הסגל י - מטר בין אדם לאדם 2שמירה על מרחק
 .ושיחות מול סטודנטים

 הקפיד יש להמעיט בישיבות עבודה. אם נדרשים לקיים ישיבות עבודה כאלו, יש ל - קיום פגישות ודיונים
 ועל שמירת מרחק בין האחד לשני. מ"ר 20שגודלו עולה על  משתתפים בחדר 8על מקסימום 

 5-ים לא ישהו יותר מש לשים לב כי בחדר מרצי -: שימוש בחדר מרצים הקפדה על מניעת התקהלות 
 אנשים יחד ומומלץ להיכנס גם לחדר מרצים הקיים בבניין "לשם", בצד המערבי של קומת הספרייה. 

 אין לשבת לאכול או לשתות במתחמים משותפים ו/או בשטחים ציבוריים אכילה ושתיה תתבצע בנפרד ,
 .ו/או במשותף

 
 :היגיינה וניקיון

 בדגש על כניסות למבנים וכניסות  ,ג'ל( ברחבי הקמפוס-הולהמכללה תציב ותפזר אמצעי חיטוי )אלכו
 .למעליות

  פרקי זמן קבועים ומספר פעמים רב ביוםב  מתבקשים לשטוף ידיים עם סבוןהמרצים. 

  עם מגבוני חיטוי שיהיו בחדר ,ש לחטא את המקלדת בסיום השימושי -שימוש במחשבים בחדר מרצים.  
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 :הוראה

  למידה מקוונת מרחוק.בככלל, ההוראה תמשיך להתקיים 

 .ע"י משרד בריאותשפורסמו תקנות יפעלו עפ"י הנהלים וה, הממונה על הקורונההנהלת העמותה ו

 ספרייה, הוראה פרונטלית ות הוראה, מעבדהתנסויות מעשיות, , ותכגון סדנא, פעילויות שיקבעו במכללה

ניתן  - וכל פעילות חיונית המחייבת נוכחות פיזית גבור וחיזוק ההוראה המקוונתשתתקיים לצורך מתן ת

מ"ר(, אשר יקפידו לרחוץ את ידיהם בכניסה  60סטודנטים )בכל כיתה של עד  15לקיים בקבוצות של עד 

 מטר אחד מהשני. 2לשיעור עם מים וסבון, וישבו במרחק של 

  המשתמשת בחלל הפעילות  ,לפחות בין קבוצה לקבוצה דקות 15הפעילות תתבצע תוך הקפדה על מרווח

  .וזאת על מנת לחטא את המקום. בזמן השיעורים יש לוודא על פתיחת חלונות במקום הפעילות

 רצה )או המ –' ובכל פעילות בה נעשה שימוש בציוד כולל אביזרים, כלים, מכשירים, ספרים, מחשבים, וכד

לחטא לדאוג  באחריותואשר על סוג הפעילות,  ורונה המכללתיממונה הקדרך המנהל האקדמי( יעדכן את 

 , במעבר בין קבוצות ובסיום הפעילות. יםסטודנטמרצה והטרם כניסת ה ,כל אלה ואת סביבת העבודה

  על מנת המכללתיבסיום הפעילות המרצה ידווח ל"מרכז השירות" במינהל האקדמי או לממונה הקורונה ,

  את הכיתה.ות חטא ולנקשתיכנס עובדת משק ל

 

כללים והנחיות מתאימים יפורסמו ע"י המזכירות  –משרד הבריאות פרסם כללים ומגבלות לקיום בחינות  :בחינות

 אנחנו נערכים לקיום מבחנים בקמפוס במהלך חודש יולי.  .האקדמית בתיאום עם ממונה הקורונה

 
 

 יחד שומרים על הכללים
 יחד שומרים על הבריאות

 
 

 !לכולם איתנה בריאות
 הנהלת המכללה

 
 


