קורונה -עדכונים חמים
31במרץ  , 2020ערב
היום פורסם תיקון לתקנות שעת חירום המטיל ,בין היתר ,מגבלות נוספות על מספר
העובדים במקום העבודה  -תיקון שיכנס לתוקף החל מיום .1.4.2020
בנוסף ,היום בשעה  17:00נכנס לתוקף תיקון לתקנות שעת חירום – הגבלת פעילות,
המטיל חובות נוספות על מעסיק -למניעת הדבקות.
להלן עיקרן של התקנות החדשות:
 .1התהדקה ההגבלה על מספר העובדים במקומות העבודה (לא כולל החריגים,
לרבות שירותים חיוניים וקיומיים ,עליהם פירטנו במזכרינו הקודמים)
ונקבע כי במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ 10 -עובדים או 15%
ממצבת העובדים -לפי הגבוה .עם זאת מעסיק רשאי להעלות את מספר
העובדים עד ל 30% -ממצבת העובדים בהתקיים  2תנאים מצטברים  -הדבר
חיוני לפעילות השוטפת  +נמסרה הודעה (מנומקת) למנכ"ל משרד התעשיה
בדרך שתפורסם באתר המשרד (בה יש לפרט את שמות העובדים ,תפקידם,
הטעמים בגינם נדרשת נוכחותם).
 .2התקנות מגדירות "עובד מעטפת" -עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של
מקום העבודה -למעט עובד ניקיון ,אבטחה או מחשוב.
מעסיק לא יאפשר את כניסתו של עובד מעטפת למקום העבודה ,אלא
בהתקיים  2תנאים מצטברים  -אם נוכחות עובד המעטפת חיונית לפעילות
השוטפת  +על המעסיק לשלוח הודעה (מנומקת) למנכ"ל משרד התעשיה
בדרך שתפורסם באתר המשרד.
ההנחיה האמורה תקפה גם על גופים המוגדרים כמפעל חיוני/קיומי או
מפעל שתחום פעילותו פורט בתוספת לתקנות שעת חרום (הגבלת מספר
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) אשר
פורסמו ב.22.3.2020 -
 .3מעסיק הנדרש להגביל את מספר עובדיו בהתאם לתקנות -לא יאפשר קבלת
קהל ,אלא לצורך אספקת מוצר או שירות חיוני ובלבד שצמצם ,ככל האפשר,
את מספר העובדים בקבלת קהל.
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 .4עבודה במשמרות -על המעסיק לשבץ במשמרות ,ככל האפשר ,את אותה
קבוצת עובדים יחד לאותן משמרות.
 .5בנוגע לחריגים – עובדי המגזר הציבורי ,ענף תשתיות ובינוי ,שירותים
חיוניים – ישנן הקלות מסויימות בהקשר להגבלות הנ"ל שפורטו כאן ,וככל
שהינכם נופלים לחריגים אלו ,נא צרו עימנו קשר.
 .6טרם הגעת עובד לעבודה ,עליו למדוד את חומו ולמלא הצהרה על מדידת
חום והעדר תסמינים [טופס הצהרה שפורסם באתר משרד הבריאות –
מצ"ב] .על המעסיק לשמור טפסים אלו .במקרה של עובד בחצרי לקוח (ולא
אצל המעסיק בפועל) -ניתן להסתפק בהצהרה בע"פ אצל הלקוח.
חובה זו מחליפה את החובה להצבת עמדה למדידת חום.
לפיכך:
א .ניתן לקבל את הטופס המצ"ב של משרד הבריאות מהעובד לאחר שמדד
את החום ומילא בעצמו [במקרה כזה אין צורך במדידת חום בכניסה];
ב .ניתן למלא את הטופס של משרד הבריאות לאחר מדידת חום בכניסה
למקום העבודה; מילוי זה יכול שיעשה על ידי שומר בכניסה לבנין אשר אמון
על מדידת החום לכל הנכנסים.
ג .ניתן למלא טופס דיגיטלי (דוגמת .)Google Docs
 .7בכל מקרה על המעסיק להקפיד על כללי שמירת מרחק של  2מ' לפחות בין
אדם לאדם והעדר התקהלות .מקום שלא ניתן לשמור על מרחק  -על
המעסיק לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
 .8יש להקצות ,ככל האפשר ציוד אישי קבוע .שימוש בציוד המשמש מספר
עובדים יעבור חיטוי לפני העברה מאדם לאדם.
 .9יש להנחות עובדים על שמירה קפדנית של כללי הגיינה (שטיפת ידיים) וכן
חל איסור על יותר מ 2 -עובדים במעלית.
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נזכיר:
 .10העובדים במגזר הפרטי המגיעים לעבודה אינם נדרשים להחזיק אישור
מעבר בכתב כלשהו מאת המעסיק .באם הינכם מעוניינים להנפיק אישור
כזה לעובדיכם ,מומלץ לכלול באישור – שם המעסיק ,ח.פ/ח.צ ,מען מקום
העבודה ,מקום מגורי העובד ,שם העובד +ת.ז ,.שעות העבודה ומקום
ביצוען.
 .11חובות אלו חלות על המעסיק גם לגבי עובדים המוצבים מחוץ למקום
העבודה ,כגון חצרי לקוח (בשינויים המחוייבים) ,והמונח "עובד" הורחב
במקרים אלו גם לגבי נותני שירותים.
 .12סנקציה פלילית  -מעסיק שיאפשר כניסה ושהות עובדים במקום העבודה,
בניגוד לתקנות ,חשוף לעונש של חצי שנת מאסר או קנס.

לגבי הסעות עובדים:
ההנחיות העדכניות ממשרד הבריאות קובעות:
א .הסעת עובדים ברכב פרטי/מונית  -עד  3נוסעים ברכב (נהג ו 2-נוסעים)
ב .על הסעת עובדים באוטובוס יחולו ההנחיות הנהוגות ביחס לתחבורה
ציבורית :שורה אחת ריקה מהנהג ,אין שני נוסעים היושבים בצמידות
(במושבים הפונים זה אל זה ישב נוסע אחד בלבד) ,ככל הניתן הנוסעים
ישמרו על מרחק של  2מטר האחד מהשני.
ג .יש להקפיד על חלונות פתוחים ,אוורור וחיטוי משטחים.

אנו נמשיך לעקוב ונעדכן.
בברכת בריאות ושפיות לכולם/ן.
בכבוד רב ,

עינת כרמי-ברק,עו"ד 
יעקב סלומון,
ליפשיץ ושות'
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טופס הצהרה לפי סעיף 3א( )1לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש -הגבלת
פעילות) ,התש"ף2020 -
שם מלא___________:
ת.ז____________:.
מקום עבודה_________:
א .אני מצהיר/ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי חום גופי
אינו עולה על  38מעלות צלזיוס.
ב .אני מצהיר/ה כי איני משתעל/ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה*
תאריך___________:
חתימה___________:
*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

