
 תוספת שנייה 

 (ב2)תקנה 
 

( 3)-ו (2()א(, )1א)3המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את האמור בתקנה  (1)

, ובסעי 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 1)ג-ה)ג( ו4

 .2020-)הוראת שעה(, התש"ף

המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום  (2)

מעלות   38וצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של  העבודה; ב

 צלזיוס ומעלה.

( לתוספת זו, יבצע כל 1בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות בפרט ) (3)

זמנית מספר עובדים העולה -עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו

 על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

שני עובדים, או מספר גדול יותר  –מטרים רבועים  20חדר שגודלו עד ב )א(

של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס 

 מאדם לאדם;

עד חמישה עובדים או מספר   –מטרים רבועים    20בחדר שגודלו עולה על   )ב(

למנוע העברת   גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה

 רסס מאדם לאדם;

ניתן לקיים בחדר פגישה  –)ב( -על אף האמור בפרטי משנה )א( ו )ג(

 מטרים רבועים. 20עובדים בחדר שגודלו עולה על  8מקצועית של עד 

 אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד. (4)

לבצע את עבודתם שלא המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים  (5)

 במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.

 מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה: (6)

 מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה; )א(

( לתקנות שעת חירום )נגיף 1א)3מספר התשאולים שביצע לפי תקנה  )ב(

, ומדידות החום שביצע לפי 2020-"ףהגבלת פעילות(, התש  –הקורונה החדש  

( לתוספת זו, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה 2פרט )

 בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

 כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים. (7)

מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל  (8)

 ותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.האפשר, את א

שנים או יותר למקום העבודה  67מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו  (9)

ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה 

 18( עד יום כ"ד בניסן התש"ף )2020במרס   22בתקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף )

 כולה או חלקה.(, 2020באפריל 
 

 (  4תק' )מס' 
 2020-תש"ף


