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

 
עפ"י  בהתאם להנחיות התו הסגול אשר חלות על המכללה, אנו מחויבים להקפיד על כללי התנהגות וריחוק חברתי

 משרד הבריאות ומשרד החינוך. הנחיות
 
לפעילות באופן מדורג עד לחזרה לשגרה. להקפיד למלא אחר ההנחיות והתקנות כדי שנוכל לשוב  ולנוובה על כח

על כל ההנחיות והכללים המפורטים מטה בצורה דקדקנית תוך  כולנומפתח להצלחה הינו הקפדה מלאה של 
 משמעת אישית. 

 
  0072299-054מר ג'ימי מזוז ממונה קורונה האחראי לנושא מניעת תחלואה במקום הבחינה הוא: 

 
לימודים שתוכננו מראש ע"י המרצה, כאשר מועד ההגעה ומיקום הפעילות  יגיעו למכללה רק לטובת סטודנטים

 ידועים לו מראש.
 

 כניסה למכללה: 
 
 .על הסטודנטים והצוות לעטות מסכות במשך כל הפעילות – חלה חובת עטית מסיכה .א
 

, בכל ותהצהרת בריאטופס  מילוי להציג הצהרה יומית באמצעות על הסטודנט – הצהרת בריאות ותסמינים ב.  
 את הפרטים הבאים: המאשר הרה ידני, או מילוי טופס הצ  כאן לחץבלינק: פעם שמגיע למכללה, 

  למעט אדם שמשתעל עקב מצב כרוני כגון אסטמה, אלרגיה או מחלת ריאות אחרת(.  אינו משתעלכי( 
 מעלות ומעלה  38צלזיוס ולא היה לו חום של  מעלות 38)לפני הגעתו( וחום גופו אינו עולה על  מדד חום

 .בשבוע האחרון
  נה מאומת בשבועיים האחרוניםעם חולה קורו במגע קרובלא היה. 
  על כל אחת  שלא השיב בשלילהמעלות צלזיוס או  38העולה על  חום גוףעם  סטודנטלא תאושר כניסת

  ות.מהשאלות המופיעות בהצהרת הבריא
 

 :כללי התנהגות בקמפוס ומניעת צפיפות
  הן במהלך השיעור והן במהלך ההפסקות - מטר בין אדם לאדם 2שמירה על מרחק.  
 לכיתה שלו ישירות לא תהיה הסתובבות מיותרת במכללה והסטודנט יגיע: הקפדה על מניעת התקהלות.  
 אין לשבת לאכול או לשתות במתחמים משותפים ו/או בשטחים ציבוריים אכילה ושתיה תתבצע בנפרד ,

 ו/או להביא אוכל לפעילות בפעילות משותפת הסטודנטים לא יורשו לאכול .ו/או במשותף
 .אחד לפינת קפה מסטודנטאפשר גישה של יותר לא תת

  יש להימנע ככל שניתן כניסה למשרדי המכללה שלא לצורך ולהשתדל לשוחח בטלפון, במייל או במידע
 האישי. 

  סטודנט שסיים את הפעילות ייצא באופן מידי מהכיתה ומשטח מקום הפעילות, בצורה מסודרת, ללא
   .וישמור על הכללים כפי שהיו בהגעה למקום הפעילותהליכה בצפיפות וללא הסתובבות מיותרת 

 
 :היגיינה וניקיון

 וישמור על כללי היגיינה אישית ישטוף את ידיו עם מים וסבוןהסטודנט 
 בדגש על כניסות למבנים וכניסות  ,ג'ל( ברחבי הקמפוס-הולהמכללה תציב ותפזר אמצעי חיטוי )אלכו

 .למעליות
 פרקי זמן קבועים ומספר פעמים רב ביוםב  ם עם סבוןמתבקשים לשטוף ידיי נטיםדהסטו. 
  ,בלבד שימוש בציוד אישיייעשה הסטודנט ככל הניתן. 
  עם מגבוני חיטוי שיהיו בחדר ,בסיום השימושהעכבר לפני וו יש לחטא את המקלדת -שימוש במחשבים.  

 

 יחד שומרים על הכללים
 יחד שומרים על הבריאות

 
 !לכולם איתנה בריאות

 ת המכללההנהל
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