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 , לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים , במרכזים החינוכיים הטיפולייםמתי"אפעילות ב

 שנת הלימודים תשפ"א -שגרת קורונה - ובעת קיום ועדות מתוקף חוק
 

החינוכית והטיפולית, תוך שמירה על אורחות ת על מנת לאפשר קיומה של הפעילושלהלן גובשו  תההנחיו
 חיים.

 

  ות במרחב הציבורי להתנה  .1
 מעת לעת באתר משרד הבריאות המתעדכנות  ע"פ ההנחיות          
  הכוללות את הכללים לעטיית מסיכה, שימוש בתחבורה ציבורית, התקהלויות והתכנסויות          

 
  / (א"מתיבמרכז תמיכה ישובי איזורי )ות להתנה .2

 (כו"ח ) לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים במרכז טיפולי לתלמידי
 

 אשר תפקידיו:מרכז טיפולי לכו"ח  /א "מתי "ממונה קורונה "מינוי .א

 ביישום ההנחיות מרכז טיפולי לכו"ח  /א "מתי ת/לסייע למנהל 

 להסביר, להנחות ולהדריך את העובדים מעת לעת 

 מרכז טיפולי לכו"ח ב / א "לוודא כי העובדים מקיימים את ההנחיות במתי 

 על כל חריגה מההנחיות  ת/לדווח למנהל 

  ('כות, כפפות וכוימספקים )ג'ל, מסלוודא שיש אמצעי מיגון 
 

 בעת קיומן של ועדות מתוקף חוק .3

  ,)משרדי המחוז )ועדות בועדות מתוקף חוק מתקיימות ברשות המקומית )ועדות זכאות ואפיון
 מקצועי לילדי גן(. -מקצועי( ובמתי"א )דיון צוות רב-השגה(, בבתי הספר )דיון צוות רב

 ם בו היא מתקיימתקומבהתאם לנהלים המיושמים ב בכל אחת מהוועדות תתקיים ההתנהלות 
 בהתאם להנחיות שלהלן. ןוכ
 

 3-1להלן הנחיות בהתייחס לסעיפים 
 .להימנע ממגע קרוב, לחיצות ידיים, שיתוף כלי אוכל  הקפדה על היגיינה .א
 .מטרים בין אדם לאדם 2 שמירה על מרחק .ב
 אורחות חיים בהתאם לכלל ההנחיות המפורטות במסמך חובת עטיית מסיכה .ג
 .ככל הניתן שימוש בציוד אישי .ד
עם  אחראו  למקום העבודה. לא תותר כניסת עובד בכניסהולבאי המקום מדידת חום לעובדים  .ה

  .מעלות צלזיוס ומעלה 38חום גוף 
 .עובדים באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשרקבוצת  שיבוץ .ו
מטרים בין העובדים או שישנה  2כל עוד נשמר מרחק של   אין הגבלה למספר העובדים בחדרים .ז

 .מחיצה למניעת העברת רסס בין העובדים
מטרים  2כל עוד נשמר מרחק של  אנשים בחדר, 50יתאפשר עד  פגישות מקצועיות ודיונים קיום .ח

 .יםבין הנוכח
התנהלות לגבי   משרד הבריאות הפיץ הנחיות, הכוללות, בין השאר, התייחסות לקבוצות סיכון .ט

קבוצות סיכון היא בגדר המלצה, ולא חל איסור על אנשים בקבוצות סיכון לצאת לעבודה או לכל 
 .פעילות אחרת המותרת בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הצווים והתקנות לשעת חירום

 

 

  מתווה להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונהמידע נוסף: .4
  אתר לומדים בביטחון

 
 ההנחיותנא להנחות את העובדים ולוודא קיום  .5
 לטיפולכם והיערכותכם .6

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsRulesofConduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsRulesofConduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EduSystemUnderCorona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EduSystemUnderCorona.pdf
https://covid.education.gov.il/

