התו הסגול מכללת שנקר
כללי
הופעת מגפת הקורונה וירוס – – COVID 19השליכה רבות עלינו כחברה הישראלית וכמובן על מכללת שנקר .נגיף
הקורונה פגיעתו קשה ועפ"י הפרסומים השונים פגיעתו היא במערכות השונות כמו הלב ,כליות ,מוח וכד'.
מתכונת העבודה תתבצע תחת הוראות התו הסגול וככל שנקפיד על ההוראות של התו הסגול כך נוכל לחזור לפעילות
באופן בטוח ומושכל.
צורך מיוחד הוא שמירה על בריאות הסגל ,הסטודנטים והאחרים המגיעים לשנקר .עמידה בנהלים תפחית את ההגבלות
והחזרה המדורגת לשגרה תהיה יעילה ביותר .מעל לכל אנו נשמור על בריאותינו ובריאות הקרובים אלינו ובכך נשמור טוב
יותר על בריאות הציבור .כמובן התנהלות על פי הנהלים כולנו ,הסגל והסטודנטים כאחד היא חשובה ביותר.
במקרה של הפרת הכללים וימצא עובד או סטודנט אשר יגיע עם סימני קורונה  -נאלץ לחזור אל ההנחיות המחמירות כמו
סגירת כיתות  /סדנאות או מעבדות וכד'.
להלן הנחיות להערכות ופעילות שוטפת בכול משך תקופת ההגבלות עפ"י החלטות הממשלה /משרד הבריאות:
.1
.2
.3
.4

ממונה הבטיחות בשנקר מונה כממונה הקורונה בשנקר.
מסמך זה יועבר לכל באי שנקר.
בכניסה לשנקר נדרש כל עובד בשנקר בלי יוצא מן הכלל לחתום על הצהרת בריאות אלקטרונית .ניתן יהיה לחתום
על ההצהרה בנוכחות השומר בכל הכניסות לשנקר.
ניהול משטר ההפרדה הפיזית בשנקר :
במקומות בהם חדרים בשטח של עד  25מ"ר העובדים יעבדו בחדר כאשר בין כל עמדה תוצב הפרדה כך
4.1
שיופחת עד למינימום סיכון ההדבקה והחשיפה לרסיסי רוק .
בכיתות הגדולות הסטודנטים ישבו במרחק של  2מ' אחד מהשני ולא יותר מ 15 -סטודנטים בכיתה .
4.2
בסדנאות עץ מתכת לא יהיו יותר מ 12-סטודנטים בכול קומה!
4.3
במח' לעיצוב תכשיטים בכל כיתה לא יהיו יותר מ 12 -סטודנטים.
4.4
פגישות עבודה בחדרי ישיבות במחלקות השונות לא יהיו יותר מ 8-משתתפים בכול מפגש.
4.5
אכילה ושתיה פרט למעבדות תהיה רק בעמדות העבודה המשרדיות.
4.6
קינוח אף או ניגוב פה בטישו יבוצע בעמדות העבודה וניר הטישו יושלח אל פח האשפה.
4.7
יש להקפיד על רחיצת ידיים וחיטוי הידיים עם חומרי חיטוי כגון אלכוהול ג'ל ותמיסות חיטוי אחרות.
4.8
מכשירים עם חומר חיטוי פוזרו במקומות גלויים בקמפוס.
קבלת קהל תבוצע ע"י צוות קבוע שיקבע לכך ויהיה ככול הניתן צוות קבוע .במקום זה תותקן מחיצה
4.9
מפרספקס/ניילון עם אפשרות להעברה של חומר כמו המחאות וכד'.

שמירה קפדנית על הכללים שנקבעו מהווה ביטחון לשמירה על בריאות תקינה של הסגל והסטודנטים .

לכל שאלה ספציפית נא לפנות לממונה הבטיחות ואחראי קורונה שוקי שלנגר.
עו"ד דרור קווה
מנכ"ל שנקר

שלנגר יהושע (שוקי)
ממונה הבטיחות ואחרי רעלים
ממונה קורונה – הקו הסגול

