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 דף הנחיות לשעת חירום -הפעלת מתנדבים בעבודות חקלאיות 
 "(הצו)להלן: " 2020-, התש"ף)הגבלת פעילות מוסדות חינוך(צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש(

 "(התיקון לצו)להלן: " 162433620לצו, אסמכתא  5הוראות מנהל לעניין סעיף 

 ונוהל הפעלת מתנדבים מטעם מנהל חברה ונוער לבטיחותחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 מתוך הנחיות משרד הבריאות )רצ"ב כנספח( -פרק "שמירת ניקיון ותנאי תברואה נאותים" 
 

 מטרה: לרכז את עיקרי ההנחיות להתנהגות אחראית שתצמצם את הסיכון להדביק ולהידבק מנגיף הקורונה
 

 כללי

 , כשאחראי הקבוצה כלול.10העבודה, הפנאי והמנוחה, תבוצע בקבוצות של עד הפעלת המתנדבים, בכל שלבי  .1

 הקבוצות תהיינה קבועות, הן מבחינת המתנדבים בכל קבוצה והן מבחינת אחראי הקבוצה הספציפית. .2

 מנת למנוע תנועה ותחלופה שתגרום למגע בעת התחלופה.-ימים, ברצף, על 10ההתנדבות תהיה בסבבים של  .3

 המפעיל ואחראי הקבוצות יוודאו הפרדה מוחלטת בין הקבוצות, במתחמים, במתקנים ובציוד משך כל הזמן. .4

 המפעיל ידאג להספקת אמצעי היגיינה נגד הנגיף, אמצעי חיטוי, אמצעי מיגון אישי לצורך הגנה על המתנדבים. .5

המתנדבים בקבוצה, להקפיד על  אחראי הקבוצה ידאג למדידת החום של כל מתנדב, בתחילת כל יום, וינחה את .6

 כל כללי ההיגיינה האישית שפורסמו ע"י משרד הבריאות וינחה אותם לדווח לו על כל חשד לתסמיני המחלה.
 

 עבודה והתנדבות

 נה רק בקבוצות הקבועות ובאזורים מרוחקים ביניהן אם מופעלות מספר קבוצות במתחם.תבוצע ותהעבוד .7

ת המתנדבים, בכפוף להנחיות משרד הבריאות לשעת וידאגו להסע מארגנתהעמותה ה/מקום ההתנדבות/החקלאי .8

 משנה קטנות, יש להקפיד ולשמור על הפרדה ביניהן.-אם קבוצה חולקה לקבוצות החירום.

 ימים(. 10העבודות תבוצענה בקבוצות קבועות, ללא מעבר בין הקבוצות משך כל תקופת הסבב )עד  .9
 

 ופנאי  לינה

 להקפיד על שטיפת ידיים ארוכה ועל כללי ההיגיינה.לבין מקום הלינה ולהיפך, נדרש במעבר בין ההתנדבות  .10

 , על מיטות יחידניות ובמרחק של שני מטרים, לפחות, ביניהן.יםמתנדבבכל חדר ילונו עד שני  .11

 מתנדבים. התא ינוקה כהלכה, בסוף כל יום. 4השימוש בתא שירותים ומקלחת יהיה בקבוצה קבועה, של עד  .12

 שיעורים ופעילות פנאי לאחר יום העבודה תעשה רק בקרב הקבוצה הקבועה, בכפוף לכל הנחיות ההתנהגות. .13
 

 כלכלה ואוכל

לכלכלת המתנדבים משך כל תקופת הסבב, בהכנה מרוכזת של מתנדבים  וידאג העמותה המארגנת/הגוף הקולט .14

להכין אוכל בצורה עצמאית ואין להפעיל  אין –אחראים שילבשו כפפות ומסכות או  באמצעות קייטרינג חיצוני 

 .ושתייה פינות סנדוויצ'ים

 נדרש לנקות את אזור המטבח בחומרי ניקוי ייעודיים לאחר כל ארוחה. .15

 

 "בקשה להפעלת מתנדבים בעבודה חקלאית"רצ"ב טופס 
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