
 הקורונה  ענוהל קציר מקומי תחת אירו

 

לאור המצב המוכתב על ידי וירוס הקורונה והנחיות הרשויות השונות להתארגנות כפי שקיימות בזמן  

כתיבת מסמך זה והעשויות להשתנות עד לתחילת הקציר, להלן דגשים ונוהל התנהלות המוכתבים  

 על ידי ההנחיות הללו: 

  נוספים יםמחייב את כל עובדי ג'סקו אבל יש לו גם השפעה והשלכה על עובדנוהל קציר תחת קורונה 

 או הבאים במגע עם אנשי ג'סקו.

באופן מלא ללא חריגה. חריגה מהן יכולה לגרום נזק גדול לכלל תהליך  םיישו ההוראות הללו מחייבות

 .רמים נוספיםגם מצד גו ןיישומעל יהיה פיקוח צמוד   כךלפי .תחנת הבדיקהעל הקציר ולא רק 

  תרים כי כל חריגה מהנהלים מסכנת גם את אנשי ג'סקו ואחחריגות של א לאפשרעל אנשי ג'סקו לא 

 מצד שני אסור גם שתהיה חריגה מהנהלים עי" אנשי ג'סקו. מערך הקציר בכלל.

 

על כל עובדי תחנות הקבלה להיות מצוידים בערכות מגן ולהשתמש בציוד בכל הזמן הנדרש.   .1

 על העובדים להחליף כפפות מידי יום.  .ומסכת מגן שקופהכפפות ,יך לכלול מסכות הציוד צר
כל שניתן מספר  ככמו כן בכל תחנת קבלה יהיו מספר ערכות אלכוג'ל. תחנות קבלה יחוטאו 

 היה אישית. יש לרשום את שם  מסכת מגן שקופה ת  פעמים במהלך העונה ע"י גוף מוסמך.

   על המסכה. העובד

 

וני, מנהל התחנה אחראי לבדוק את אנשיו כל יום ולמלא דוח  תצויד במדחום אלקטרכל תחנה  .2
 תיאסר עליו כניסה לעבודה.  38.0יומי על התוצאה. עובד אשר מראה חום של מעל  

 
על עובדי התחנה לצמצם מגע ככל שניתן עם אנשים נוספים, נהגים, סדרנים, אנשי משקים,   .3

 קבלנים ועוד ועוד.
 
עבודה עצמה וכל עוד לא נמצאים בתחנה יותר משלשת העובדים הקבועים ו גם הם  בזמן ה .4

 דקות להתבצע ללא ציוד המגן על פני העובדים.ביכולות ה ם שומרים על מרחק ביניה
 

המובילים חיטה להגיע לתחנה עם מסכות מגן. לא יתקבל נהג שאינו מרכיב  על כל הנהגים  .5

 מסכת מגן. 
 

ולא נציג. לא יעלה ולא יגע  ,"ח, לא "משגינהגבאזור הדגימה לא יתלווה לדוגם כל גורם. לא  .6

 את אנשי ג'סקו.להוציא גורם במדרגות אף 
 

לדאוג לאזור הפרדה בין הנהגים ובין    מק(ביה וגורן העית יושבותינ)מקבל ה המחסן באחריות  .7

 . משולט באחריות המאחסן  ההאזור יהי  התחנה עצמה.
 

 של נהגים לתחנות אלא מתן התעודות דרך חלון ייעודי. אין כניסה .8
 

לא נציגי   ,פי שהיה נהוג בעבר. לא נציגי משקיםכשל כל נציג אחר  לתחנה  אין גם כניסה .9

כפי שהיה בעבר. במידה שיש   םלמיניה מטעם" יםמשגיחונים, ספקים וכן בעיקר לא "גאר

ומוסכם על  מובהרלא תתאפשר כל חריגה והדבר  חריגה מנוהל זה יש לסגור את התחנה.

 כולם.
 

תותר כניסה של מנהלי ג'סקו בלבד ואך ורק עם כפפות, מסכת מגן ומסכת פלסטיק   הלתחנ .10

ם ציוד מגן,  שקוף. אנשי שרות שונים )מיחשוב, ציוד בדיקה וכו' (  יוכנסו לתחנה אך ורק ע

מדידת חום תקינה. אנשי התחנה   יוודאהל התחנה נשמ חרכפפות ומסכת נשימה ולא

 של הטכנאי.  והאחרים להוציא את המנהל ייצאו מהתחנה בזמן שהות
 



 

 עובד הדגימות של ג'סקו לא ייכנס לתחנה עצמה ויניח את הדוגמה על סף הדלת של התחנה.  .11
 

ת והפסקות בין עובדי התחנה לכל הגורמים האחרים.  להתכנס לצורך ארוחוכמובן שחל איסור  .12

 הנחיות מתאימות לכל הנהגים.  יתנו  הנהגים נאסר להתכנס. הגורמים המתאימיםכמו כן על 
 

 

 


