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מבוא
 .1נוהל זה נכתב ומתעדכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,האוניברסיטה העברית והמנהל המדעי של
המכון.
 .2מטרת הנוהל :להסדיר את אופן פעילותו של המכון בתקופת הקורונה.
 .3תוקף :הנוהל יכנס לתוקף מתאריך  30.4.20ועד הודעה חדשה.
פעילות במכון
 .4המכון חוזר לפעילות כמעט מלאה אך תחת תנאים והגבלות כמפורט בהמשך.
 .5הוראה – לא תתאפשר הוראה לתלמידים בשטחי המכון ,המכון יפעל לביצוע הוראה מרחוק ככל הניתן.
 .6מחקר – פעילות המחקר חוזרת במלואה (לא רק מחקר חיוני ופעילויות לשימור המצב כפי שהיה עד כה)
ובכפוף להנחיות בנוהל זה.
 .7הפלגות מחקר:
א .סירות – המכון יפעיל סירה אחת באופן מוגבל בכפוף להנחיות השיטור הימי ובהתאם לנוהל המכון
להפלגות בתקופת הקורונה.
ב .ספינת מחקר – המכון יפעיל את הספינה באופן מוגבל בהתאם להנחיות השיטור הימי ונוהל המכון
להפלגות בתקופת הקורונה .נכון לעכשיו ,בעקבות נזקי הסופה ,אין אפשרות לספינה לעגון במזח
ויציאה וחזרה תתבצע מהמרינה הצפונית.
 .8צלילה מדעית – ניתן לבצע צלילות מדעיות בהתאם לנוהל צלילות מדעיות בתקופת הקורונה .נכון לעכשיו,
בעקבות נזקי הסופה ,לא יתבצעו דחיסות מיכלים במכון וכן המקלחות והשירותים במרכז הצלילה אינם
פעילים.
 .9מעונות -עד להודעה חדשה מעונות המכון סגורים.
 .10סמינרים ,כנסים ,ופעילות  - outreachתתאפשר רק במתכונת של הוראה מרחוק.
מורשי כניסה למכון
 .11השאיפה הינה לצמצם את סיכוי ההדבקה במכון.
 .12כלל ,כל מי שיכול לבצע את עבודתו או חלקים ממנה מביתו שלא יגיע למכון.
 .13רשאים להיכנס לשטח המכון :
א .חוקרים תושבים – ללא מגבלה.
ב .עובדי המכון (סגל מנהלי וטכנאי) – רק עובדים שקיבלו אישור בכתב לעבוד בתקופה זו.
ג .סטודנטים תושבים – עד  60%בקמפוס בכל זמן נתון.
ד .חוקרים וסטודנטים שאינם תושבים קבועים – יש לפנות מראש למזכירות המכון ולהגיש בקשה בה
פירוט תאריכים ,מספר אנשים וסוג פעילות מבוקש ,המכון יפעל לווסת את הפעילות בכדי שלא יהיו
ברגע נתון יותר מידי אנשים במכון.
ה .ספקים וקבלנים – יש להגדיר איש קשר מהמכון אשר יהיה אחראי לרבות הדרכת הנכנסים למכון בכללי
המכון ובכפוף לאישור המנהל האדמינסטרטיבי.
כניסה ויציאה מהמכון
 .14כללי:
א .אסור להגיע למכון אם יש תסמינים נשימתיים (שיעול ,עיטושים ,קוצר נשימה) או חום מעל  38מעלות.
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ב .יש לדווח בכל כניסה לקמפוס על כך שנבדק חום הגוף ביום הכניסה והוא נמצא תקין ,על היעדר
תסמינים נשימתיים ועל חובת עטית מסכה (הצהרה באפליקציה או ידנית).
ג .בנוסף לעיל יש להציג בכניסה:
• לתושבי קבע ועובדים – תעודת תושב מכון.
• לחוקרים וסטודנטים שאינם תושבי קבע – באחריות המזכירות לרשום את האישורים הפרטניים
במערכת.
ד .באחריות השומרים לבצע רישום מלא של כל מי שנכנס ויוצא מהמכון.
שהייה במכון
 .15יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולרבות:
א .חבישת מסיכה בשטחים ציבוריים.
ב .שמירת מרחק של לפחות  2מטרים.
ג .אסורה התקהלות של יותר מ  8אנשים ביחד.
 .16בכל מקרה ,יש לעזוב מידית את הקמפוס אם מתפתחים תסמינים נשימתיים או עולה חום הגוף ,ולדווח על
כך מידית לראש/ת המעבדה ולמנהל האדמיניסטרטיבי.
 .17כל נסיעה במעלית תעשה בנוכחות אדם אחד בלבד (כך שבסך הכול יהיה במעלית בכל זמן נתון רק אדם
אחד) .ככלל ,יש להימנע ככל האפשר משימוש במעלית.
 .18אין לקיים ארוחות משותפות ומפגשים פיסיים באזורים משותפים .השהות במשרדים מוגבלת לעד שני
אנשים תוך שמירת מרחק של שני מטרים לפחות.
 .19יש להקפיד על היגיינה.

עבודה במעבדות
 .20הפעילות במעבדה מותנית בכך שתובטח שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם בכל עת.
 .21יש לצמצם ככל האפשר את מספר האנשים שנוכחים במעבדה ,ולקיים במידה רבה ככל האפשר פעילות
מרחוק.
 .22אין לחייב איש מעובדי המעבדה לעבוד בתקופת החירום ואין לחייב מלגאים להגיע למעבדה.
 .23יש להנחות את מי שנמצאים בקבוצות סיכון להימנע מהגעה לקמפוס.
 .24מומלץ שבכל מעבדה יתקיימו לפחות שתי משמרות קבועות ,כך שקבוצת אנשים אחת לא תיפגש כלל עם
חברי הקבוצה האחרת; באחריות ראש/ת המעבדה לערוך רישום מדויק של הנוכחות במעבדה בכל יום ,תוך
פירוט שמות הנוכחים ושעות הנוכחות במעבדה.
 .25ככל האפשר ,יוקצה לכל מי שפועל במעבדה ציוד אישי קבוע ,ובכלל זה מקלדת ,עכבר ,טלפון וכדומה .ציוד
שבשימוש שאינו אישי יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם באמצעות התזת חומרי חיטוי,
שימוש במגבוני חיטוי וכדומה.
 .26במרחב הציבורי ,חובה לחבוש מסיכת פה ואף .אנו ממליצים על לבישת מסיכות בכל עת ,אולם חובת
לבישת מסיכה וכפפות בעת פעילות המחקר במעבדה תיקבע על-ידי ראש/ת המעבדה ,לפי נסיבות העניין.
 .27באחריות ראש/ת המעבדה לחייב את כל מי שפועלים במעבדה לנקוט שמירה קפדנית של כללי היגיינה
ובכלל זה שטיפת ידיים יסודית מעת לעת.
 .28באחריות ראש/ת המעבדה לוודא כי ייערך חיטוי תכוף של משטחי עבודה ומשטחי מגע באמצעות אלכוהול
.70%
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 .29יש לפעול על פי הנחיות הבטיחות הקבועות למעבדה .אין לעבוד לבד עם גורמי סיכון כימיים ,ביולוגיים
ופיזיקאליים ,והכרחי שעובד אחד נוסף לפחות שמודע להימצאות אדם אחר בקומה ישהה במקום בכל עת.
 .30כל האמור לעיל מתייחס לעבודת מחקר מעבדתית .נחזור ונזכיר כי אין לקיים כל מפגש שהוא מלבד עבודה
זו – סמינרים ,מפגשי קבוצות ,מבחנים וכדומה.

