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 קורונה –דגשים והנחיות להסעות מתנדבים ועובדים חיוניים 
 23.3.2020  160984120אסמכתא  -בכפוף להנחיות משרד הבריאות להסעת עובדים חיוניים 

 
 

המתנדבים של משרד החינוך נרתם ותומך במאמצי המשק הישראלי, להמשיך ולבצע מערך  .1

עבודות שהוגדרו כחיוניות ולספק שירותים קיומיים לכלל האזרחים, הנמצאים תחת מגבלות 

 .נדרשת התאמה בשיטת הפעלת המתנדבים בכפוף להנחיות שלעיל תנועה.

 

   .מוקד מתנדבים וחדר מצב ארצי מערך המתנדבים של משרד החינוך מנוהל ע''י .2
 

למשימות ולעבודות  עמותה מארגנת או ארגון שאושרו ע"י המוקד, להפעיל ולהסיע מתנדבים  .3

"(, יתחייבו לספק סידורי הסעה בטוחים, ולקיים את כל הנחיות משרד הגוף המפעילחיוניות )להלן: "

 .הנחיות משרד הבריאות הסעת עובדים חיוניים" תוך הקפדה יתרה על " הבריאות בעניין
 

 דגשים לאור הנחיות משרד הבריאות

 

ידאג הגוף המפעיל יספק רכבי הסעה, בגודל בינוני ומעלה, כדוגמת מיניבוס/טרנזיט/אוטובוסים,  .1
ניקוי משטחים, מעקות, כפתורים ומתגים  עם מים  – לניקיונם המקיף, לפני כל נסיעה ולאחריה 

 וסבון או חומר חיטוי.

 

 , לפני ואחרי כל נסיעה.הרכב ידאגו לאוורר היטב אתהגוף המפעיל יוודא, כי הנהג ו/או בעלי הרכב  .2

 

ברכב בגודל  אחראי קבוצה, אשר ידאג לקיום כל ההנחיות.הגוף המפעיל יקצה, לכל רכב הסעה,  .3
 בינוני אפשר להטיל משימה זו על הנהג.

 

כי חומו נבדק, בתחילת כל יום עבודה, ע"י הגוף המפעיל,  תנאי להסעת מתנדב או כל אדם אחר,   .4
 .קודם ההסעה 

 
 הנוסע נדרש לדווח, לאחראי הקבוצה, על כל הרעה בבריאותו ו/או על תסמינים האופייניים לקורונה. .5

 

 התנהגות וישיבה ברכב ההסעה: כללי

 שורה ריקה. –השארת שורת המושבים הראשונה אחר הנהג   ✓

 מכל צד של הנוסע יהיה מושב ריק או מעבר. איסור ישיבה של נוסע, בצמידות לנוסע אחר, קרי,  ✓

 איסור משחקים ו/או ריבים, העלולים לגרום להתקהלות ברכב ואפילו לזמן קצר.  ✓

   כמו ידיות ומעקות., הימנעות מרבית מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם ✓

 ף את ידיו במים וסבון ו/או מטליות חיטוי ואלכוג'ל, אשר יסופקו ע"י הגורם המפעיל.אחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, לשטו ✓
 

 050-2200205: במקרה של שאלות, ניתן לפנות למוקד מתנדבים במשרד החינוך

 מנהל חמ"ל מתנדבים במנהל חברה ונוער  - דודו ביטס  בחרום  ארציחדר מצב מנהל  -   רותם זהבי  

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/0326VolunteersTransportation.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/0326VolunteersTransportation.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

