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 דף הנחיות לשעת חירום  –הסעת מתנדבים ועובדים חיוניים 
 (( "תקנות)להלן: "ה 2020-פעילות(, התש"ףהגבלת  –תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש ) 

 ( "(הצו )להלן: " 2020-(, התש"ף "ש)בידוד בית והוראות שונות()ה(2019 –נגיף קורונה החדש צו בריאות העם ))
 ( 23.3.2020, מיום 160984120אסמכתא  -הסעת עובדים חיוניים משרד הבריאות להנחיות )

 

  שמירת ההוראות לבריאות העםהמטרה: לרכז את עיקרי ההנחיות להסעה מרוכזת של מתנדבים תוך 

 

 כללי

ולספק שירותים  עבודות שהוגדרו כחיוניותולבצע , להמשיך אלינרתם למאמצי המשק הישר חינוךמשרד ה .1

 ברמת היגיינה גבוהה ביותר.  רבית על ביצוענמצאים בהסגר מלא, תוך הקפדה מה ,אזרחיםכלל הקיומיים ל

. החיוניים הקבועים סייעו לעובדיםיקבוצות מתנדבים צעירים שמותנית בהפעלת  בביצוע המשימותההצלחה  .2

וחדר   "(החמ"ל)להלן: "  של מנהל חברה ונוער  מתנדביםהחמ"ל    באמצעות  ,משרד החינוך  ע"ימרוכזת  זו  משימה  

 המצב הארצי.

ברכב  ,והגבלת הנסיעה התחבורה הציבורית, הכמעט מוחלט, של תנאי ההסגר של כלל הציבור, בדגש לצמצום .3

הסיע את ברורות למי שמבקש ל הגדיר הנחיותחייבה את משרד החינוך ללשני אנשים סה"כ,  ,מוניות ואפרטי 

 קבוצות המתנדבים.

, "(הגוף המפעיל)להלן: " ניותעיל מתנדבים בעבודות חיופהחמ"ל, לה עמותה מארגנת או ארגון שאושרו ע"י .4

יגיינה, , בתחום התברואה והההנחיות משרד הבריאותכל קיים את לספק סידורי הסעה בטוחים, ול יתחייבו

 .האישית והסביבתית

 

 פירוט ההנחיות

, ידאג לניקיונם אוטובוסים, בגודל בינוני ומעלה, כדוגמת מיניבוס/טרנזיט/יספק רכבי הסעה הגוף המפעיל .5

 משטחים, מעקות, כפתורים ומתגים  עם מים וסבון או חומר חיטוי.ניקוי  –המקיף, לפני כל נסיעה ולאחריה 

 .כל נסיעה, יאחר, לפני והרכב היטב אתר וורו/או בעלי הרכב ידאגו לא נהגכי ההגוף המפעיל יוודא,  .6

פשר בינוני אבגודל הנחיות. ברכב הכל  אג לקיוםאשר יד ,אחראי קבוצה ,לכל רכב הסעה ,יקצה הגוף המפעיל .7

 להטיל משימה זו על הנהג.

 ל, קודם ההסעה., ע"י הגוף המפעיעבודהכל יום בתחילת תנאי להסעת מתנדב או כל אדם אחר, כי חומו נבדק,  .8

 יים לקורונה., על כל הרעה בבריאותו ו/או על תסמינים האופיינלאחראי הקבוצהמצידו, הנוסע נדרש לדווח 

 כללי התנהגות וישיבה ברכב ההסעה: .9

 ריקה. –ם הראשונה אחר הנהג בימושההשארת שורת  ✓

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

 .קצר ןהתקהלות ברכב ואפילו לזמל ריבים, העלולים לגרום משחקים ו/אואיסור  ✓

לאחר כל אחריות כל נוסע, . מעקותאביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ורבית מנגיעה בהימנעות מ ✓

 ע"י הגורם המפעיל.יסופקו ו/או מטליות חיטוי ואלכוג'ל, אשר  במים וסבון ידיו, לשטוף את נסיעה
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