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א .מבוא
 )1נוהל זה נועד לצורך הסדרת פעילות כלי השייט של המכון לצורך ביצוע מחקר בתקופת הקורונה
 )2המכון מבקש לחזור ולספק שירותים מהר ככל הניתן בכדי שלא לפגוע בפעילות המחקר אך מאחר ואנו פועלים
בתקופה של אילוצים ואי וודאות אנו מתעדים לשוב לפעילות בצורה מדורגת.
 )3נוהל זה הינו בכפוף לשמירה על כלל הוראות המדינה והרשויות ,ואינו נוצר בכדי להחליפן אלא לצורך ביצוע
התאמות למכון.
 )4כל נושא שאינו מוזכר בנוהל זה ויש לגביו הנחיות מטעם המדינה והרשויות ,יש למלא אחרת הוראות אלו.
 )5בכל מקום בו יש סתירה בין נוהל זה להוראות המדינה והרשויות (החוק ,התקנות ,הנחיות משרד הבריאות ו/או
הוראות תו סגול להפעלת צימרים של משרד התיירות וכו')  ,יגברו הוראות המדינה על הוראות נוהל זה.
ב .תחולה
 )1נוהל זה יכנס לתוקף החל מיום ב'  12.5.20ועד להודעה חדשה.
 )2הנוהל מיועד למפעילי כלי השייט וכן למבקשים להשתמש בכלי השייט.
ג .הוראות כלליות (לסירות ולספינה)
 )1בנוסף להוראות משרד הבריאות יש להקפיד על הנושאים להלן:
 )2לפני כניסה למכון ועליה על כלי השייט (גם במידה והוא עוגן מחוץ לתחומי המכון) יש חובת מילוי הצהרה יומית
על מדידת חום גוף תקין.
 )3במהלך העמסת ופריקת כלי השייט וכן לאורך כל הפעילות בים חלה חובה על עטית מסיכת פה ואף.
 )4יש להקפיד על שמירת מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם.
 )5הגיינה כללית  -יש להקפיד  ,ככל הניתן ,על שטיפת ידיים מרובה שימוש בחומר חיטוי לידיים.
 )6ניקוי וחיטוי  -באחריות המשיט לנקות את האזורים הציבוריים בסירה ובספינה לפני ואחרי השייט במים וסבון ו/או
באקונומיקה וכו'.
 )7אוכל ושתייה:
•

כל אדם העולה על כלי השייט יביא עימו בקבוקי שתייה אישיים ,אין להשתמש במקורות שתייה
משותפים.

•

אין לאפשר לאדם ללא בקבוקי מים לעלות על כלי השייט מחשש להתייבשות או לפריצה של נוהל זה.

•

ככל הניתן אין לאכול על כלי השייט ,במידה ואין ברירה ניתן לאכול סנדוויצי'ים בלבד ללא שימוש
בשולחנות  /משטחי כלי השייט וללא שימוש בכלי אוכל ,סכו"ם וכוסות ציבוריים.

ד .קיבולת מירבית
 )1בסירה :כמות מפליגים מרבית של  5כולל סקיפר.
 )2בספינה :כמות המפליגים המותרת בספינה היא  10מפליגים כולל צוות ,עם חלוקה של  6מפליגים בפנים
הספינה ו 4בירכתיי הספינה.
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ה .הזמנת שירותים
 )1הזמנת סירה:
•

תבוצע מינימום  2ימי עבודה לפני מועד ההפלגה.

•

תבוצע במערכת ההזמנות ותתואם מראש מול מר עמנואל ססטיארי :
))emanuel.sestieri@mail.huji.ac.il ; 08-6360177

 )2הזמנת ספינה
•

תבוצע מינימום  3ימי עבודה לפני מועד ההפלגה.

•

תבוצע במערכת ההזמנות ותתואם מראש מול מר אסף ריבלין:
)) asaph.rivlin@mail.huji.ac.il; 08-6360144
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