
 

 

 כ"ח תשרי תשפ"ב שני יום

04/10/2021 

 תקנות להתמודדות עם נגיף הקורונה

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( על פי 

תקנות " – )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(

לקמפוס המכללה ולכל הפעילויות כניסה כי ה, הרינו לעדכן "הגבלת פעילות

תתאפשר , המתקיימות בקמפוס ובחינות  לימודים הוראה,  המתקיימות בה, לרבות

 או אחד האישורים כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות "אישור תו ירוק"אך ורק בהצגת 

 .המפורטים להלן האחרים

 תעודה הצגת בצירוף אחד מהאישורים שיפורטו להלן הצגת : כניסה לקמפוס .1

לבניינים,  להוראה, לבחינות, לכניסה  הינה תנאי לכניסה לקמפוס לרבות מזהה

 לכתות הלימוד, לספריות ולחדרי העיון.

 כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות: "אישור תו ירוק"           .1.1

על כך שהוא זכאי אישור שמפיק משרד הבריאות לאדם המעיד  .1.1.1

 לתעודת מחלים או מחוסן.

 או מחוסן.תעודת מחלים   .1.1.2

על כך שהוא משתתף בניסוי אדם ממשרד הבריאות אישור שקיבל  .1.1.3

 קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.

אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית  .1.1.4

א לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, 2או  2שנרשמה לפי תקנה 

 PCRרונה שבוצעה בשיטת , כי אדם שביצע בדיקת קו1977-התשל"ז

שעות ממועד  72-קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל בתשלום

 .ועד תום יום האחרון של תקופת תוקפו ביצוע הבדיקה

במימון  PCRבשיטת  שבוצעהעל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  אישור .1.2

שעות ממועד ביצוע הבדיקה ועד לתום היום האחרון של  72 ופרטי, שתוקפ

  .QR, והכולל קוד תוקפו



 שעות 24 עדנערכה  אשר מידית קורונה בבדיקת שלילית תוצאה על אישור .1.3

 .QR, והכולל קוד לקמפוס הכניסה לפני

בדיקת הינה  ,כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות ,מידיתבדיקת קורונה 

קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על 

באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האביזרים והמכשירים ידי גוף בודק 

  הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות.

לבירור אודות מתחם הבדיקה המהיר הקרוב אליך )תחת הכותרת "קבלת תו 

 ירוק"(:
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שמפיק לעיל, או אישור  1.2כאמור בסעיף אישור  - חיסון מנוע אדם עבור .1.4

משרד הבריאות לאדם מנוע חיסון המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית 

שעות ממועד ביצוע  72-ואשר תקף ל ,PCRשבוצעה בשיטת  בבדיקת קורונה

כי אדם מנוע חיסון,  בהריו .הבדיקה ועד תום יום האחרון של תקופת תוקפו

הוא מי שהציג אישור על כך מטעם הרופא  פעילות הגבלתכהגדרתו בתקנות 

 student@mta.ac.ilלדיקנט סטודנטים בכתובת: או קופת החולים 

 בחינות:  .2

תוך הקפדה  ,בהתאם למתוכנן ,בקמפוס באופן פרונטלי תתקיימנה הבחינות  .2.1

. אנו עושים מאמצים הבחינה במהלך גםעל שמירת מרחק ועטית מסכה 

 בכתות.  .ותלרווח ולהגדיל את המרחקים בין הנבחנים

להציג אישור על תוצאה שלילית .ה יכול .האו מחלים .ת מחוסן .המי שאינו .2.2

כניסה לקמפוס( ולהגיע  -לעיל  1סעיף כאמור  ב) בבדיקת קורונה מיידית

 אינו מאומת.ת  או מבודד.ת.  היא /כרגיל, בתנאי כמובן שהואלבחינה 

ובשל  ,סטודנט.ית  חולה או שנמצא.ת בבידוד המאושר ע"י משרד הבריאות .2.3

 היא /כך אינו.ה  יכול.ה להגיע למבחן, עליו.ה לפנות למנהל בית הספר בו הוא

)לאחר  מיוחד למועד בקשהלומד.ת, לצרף את האישורים הנדרשים ולהגיש 

בעל.ת "אישור תו  ה/לא יינתנו מועדים מיוחדים למי שאינוום מועד ב'(. קי

 .מידיתהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ל ת/ירוק" ומסרב

ובכלל זה:  ,בכל שהות במבנה סגורית מסכה: יחובת עט .3

אנשים בשטח  100, וכן בהתקהלות מעל כתה/מסדרון/אולם/משרד וכו'בניין/
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למי  למבנה סגורנדרשת עטית מסכה באופן מלא ותיקני. לא תותר כניסה  פתוח,

 שאין ברשותו מסכה ואינו עוטה אותה.

נדרש להימנע מהתקהלויות בתוך המבנים ובשטחים מניעת התקהלות:  .4

 הציבוריים החיצוניים.

יבצעו סיורים ואכיפה של נושא עטית  ממונה הקורונה והפקחים/ותאכיפה:  .5

 ים. אי הקפדה על הנהלים תחשב לעבירת משמעת.מסכה בתוך המבנ

שיתוף פעולה מצידכם.ן יסייע לנו לשמור על בריאותכם.ן ובריאותם.ן של כל באי 

 הקמפוס.

 באיחולי בריאות טובה ובהצלחה,

 מיכל רז

 

 ראשת מנהל ודיקנית הסטודנטים.ות

 


