
 
 10/5/2020מתאריך להלן הנחיות כניסה לקריית האו"פ ברעננה החל 

 
לפני הגעתו לעבודה לבצע  ,בבית על פי הנחיות משרד הבריאות באחריות כל עובד – הצהרות בריאות .1

 קשיי נשימה., ואין תסמינים של 38מדידה של חום גוף ולמלא הצהרה שאין חום מעל 
 

להלן הקישור לתצהיר המחייב של משרד הבריאות:  •
.il/pandemic/temperature_check.htmlhttps://www.openu.ac. 

 
שור מומלץ לשמור את הקי יש למלא אותו בכל יום בו אתם מגיעים לעבודה. ,כאמור בהנחיות •

 לשמור את האישור שתקבלו יש, לאחר קבלת האישור לטובת מילוי יומי ניידטלפון הב במקום נגיש
 דוגמא:הלהלן 

 
במידה ולא המאבטח יבדוק אם ההצהרה קיימת  למאבטח בשער הכניסה.יש להציג את האישור  .2

 במערכת המחשב.
 

במידה והכל המאבטח או עובד מחלקת הביטחון ימדדו לכם חום על פי התקנות  ,אחר הצגת האישורל .3
על מנת להקל על  שער כניסת הרכבים בשעות העומסאנו מתגברים את  תתאפשר כניסתכם.תקין 

  הכניסה.
 

 שערי כניסה לקריית האו"פ .4
 .עובדים כרגיל הכניסהשערי  •
 .6כלנית ושער נו בעבר לשערים שנית תאם להרשאותיציאה עם הרכבים בה •

 
 בהתאם לנהלים (חניית מורשים, נכים וחניה על המדרכות) חניהב האכיפתתקיים  - חניה .5

 
 

 -מיוחדותהנחיות  .6
בורי וגם בעבודה ביציאה ביציאה למרחב הציבעיקר  – מסכות בהתאם להנחיות עטותיש ל •

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בנושא  ., מחלקת הביטחון תאכוף את ההנחיותמהמשרדים
 זה.

  לאוורור ככל הניתן. לפתוח חלונות מטרים לפחות בין אדם לאדם, 2יש לשמור על מרחק של  •
ויש לאכול במשרדים  : להימנע ממגע קרוב, לחיצות ידיים, שיתוף כלי אוכלההיגייניש להקפיד על  •

 .ולא במטבחונים
 שעות לכל היותר. 3-לרחוץ ידיים בכניסה וביציאה לעבודה, וכן אחת ליש  •
 יש להשתדל ככל הניתן שלא לגעת באף ובפה, ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג זה. •
 אנשים בכל מעלית, יש לעטות מסכות גם במעליות. 2רק  םנוסעיכאשר להשתמש במעליות ניתן  •
בבניין הכיכר יש לשים לב לא  1קרית האו"פ ברעננה, מבצעים עבודות בניה בקומה  -בטיחות •

 להגיע לאזור ללא צורך.
  

 
 

 מנהל המחלקה - מרק סולבי
 4353701, רעננה 808, ת"ד 1דרך האוניברסיטה 

2815-360-520נייד:  7781012-09: טל'   

  

 

https://www.openu.ac.il/pandemic/temperature_check.html


 
 


