26.4.2020

התו הסגול לבתי אוכל
בית אוכל יוכל לפתוח שעריו לאיסוף עצמי של הזמנות בנוסף למשלוחים שהתאפשרו עד כה.
וזאת לאחר שיצהיר /תצהיר בעל/ת העסק ,בנוסח המצורף למסמך זה כי הוא/היא עומד/ת
בתנאים הנדרשים בהם ,ויגיש/תגיש את הצהרתו/ה לידי מנהלת קידום עסקים בעיריית כפר
יונה.
תנאי התו הסגול לבתי אוכל:
 .1המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו "ממונה קורונה" שיהיה אחראי על
שמירת הכללים המפורטים להלן .פרטיו של הממונה יועברו למנהלת קידום עסקים
בעיריית כפר יונה.
 .2בטרם כניסה למקום העסק – המעסיק או מי מטעמו ידאג לפרטים הבאים:
א.

יתלה במקום בולט ובכניסה מודעה על חובת חבישת מסכה ועל שמירת
מרחק של  2מ'.

ב.

מחיצה בין לקוח למוכר/ת -בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת
העברת רסס בין המוכר ללקוח.

ג.

בבית האוכל לא יתאפשרו מקומות ישיבה ,כסאות ושולחנות סגורים
בפינה בבית העסק.

ד.

שמירת מרחק ומניעת צפיפות  -המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד,
ככל האפשר ,על שמירת מרחק של  2מ' לפחות בין השוהים במקום
ויוצב שלט לעניין זה ,ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא
ישהו במקום יותר מ  2-לקוחות לכל קופה רושמת .בעסק שגודלו מעל
 100מ"ר לא ישהו מעל  4לקוחות לכל קופה רושמת .כמו כן יוצב שילוט
לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.

ה.

הקפדה על כללי היגיינה ואמצעי חיטוי  -המחזיק או המפעיל של
המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על-ידי עובדיו,
לרבות הקפדה על חיטוי משטחים ,דלפק הכניסה והקופה .העובדים
במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסכה.

ו.

שיבוץ צוותי עבודה קבועים – מעסקי במקום עבודה שבו מועסקים
בדרך כלל עובדים במשמרות ,ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת
עובדים יחד באותה משמרת.

נספח א' – הצהרת בעל עסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש -הגבלת
פעילות) התש"ף.2020 -

שנערכה ונחתמה ב________________ ביום_________ בחודש ________ שנת________

על ידי ________________

ת.ז_________________ .

המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב_____________________________ (שם וכתובת העסק)

א.

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה
(5ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש -הגבלת פעילות) התש"ף2020 -
(להלן" :הפעולות").

ב.

הנני מודע/ת לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות
הציבור.

ג.

ולראיה באתי על החתום:

___________________________
חתימה

