19.4.2020

שגרת קורונה חדשה" :התו הסגול" לענפי מסחר ומקומות עבודה בכפר יונה
העסקים בתחומים המפורטים במסמך זה יוכלו לחזור לפעילות אם אינם
בקניונים או במרכזים הפתוחים ובכפוף להצהרה לרשות המקומית על עמידה
בתו הסגול למסחר.
 .1מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בציוד מידע ותקשורת:
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במכירת ציוד מידע ותקשורת ,כגון:
מחשבים וצוד היקפי ,ציוד תקשורת ומכשירי צריכה אלקטרוניים במפורט להלן:
א.

מחשבים.

ב.

ציוד היקפי למחשבים.

ג.

קונסולות למשחקי וידאו.

ד.

תכנה ללא התאמה אישית ,כולל משחקי וידאו.

ה.

ציוד תקשורת (כולל טלפונים ניידים) כרטיסי חיוג והטענתם שלא באמצעות חברות
סלולריות.

ו.

רכיבים אלקטרוניים.

ז.

מכשירי רדיו וטלוויזיה.

ח.

מערכות סטראו.

ט.

נגני סי-די ומכשירי .DVD

 .2מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במוצרים לבית:
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במוצרים לבית ,כגון :מוצרי טקסטיל
ׁ(ללא ביגוד והנעלה) ,כלים ממתכת ,שטיחים ,מכשירים חשמליים ורהיטים כמפורט להלן:
א.

בדים.

ב.

חוטי סריגה.

ג.

חומרי גלם לייצור שטיחים ,שטיחי קיר ורקמות.

ד.

אריגים.

ה.

מוצרי סדקית (מחטים ,חוטי תפירה וכד').

ו.

כלי עבודה לנגרות ,לחשמלאות ,לסנדלרות ,לשרברבות ,לגננות ,לחקלאות וכו';
חומרי הדברה וכלי הדברה.

ז.

כלים ממתכתׁ )למשל ידיות ומפתחות(,כולל גם מוצרים ממתכת (למשל מסמרים
וחוטי מתכת).

ח.

צבעים ,לכות וחומרים אחרים לציפוי.

ט.

מוצרי זכוכית שטוחה.

י.

חומרי בנייה אחרים (לבנים ,חומרי עץ ,ציוד סניטרי וכד').

יא .חומרים וציוד לעבודות "עשה זאת בעצמך".
יב.

מכסחות דשא לסוגיהן.

יג.

מתקני סאונה.

יד.

שטיחים ומרבדים.

טו .וילונות ווילונות רשת.
טז .טפטים וחיפויי רצפה.
יז.

רהיטים לבית ,רהיטים לחדרי ילדים ותינוקות ועגלות ילדים.

יח .מוצרים חשמליים לשימוש ביתי :מקררים ,מכונות כביסה ,מזגני אוויר ,תנורי בישול
ואפייה ,מכשירי וידאו ,מכונות תפירה; צורכי חשמל ,נברשות ואביזרי תאורה,
אנטנות לטלוויזיה; מטהרי מים.
יט .ציוד גז ומכלי גז (סוכנויות גז) ,תנורי ארובה הפועלים על נפט ,מערכות אנרגיה
סולרית (למשל דודי שמש).
כ.

כלי בית וכלי מטבח מחרסינה ,מזכוכית ,מפח ,מאלומיניום ,מפלסטיק וכד'.

כא .כלי נגינה ,תווים ואביזרי נגינה.
כב .רהיטים ,רהיטים מפלסטיק ,מכשירים וציוד למשק הבית ללא התמחות מסוימת,
מוצרי עץ ,שעם ,עבודות נצרים וציוד הצללה.
מערכות אבטחה (למשל מנעולים ,כספות וחדרי כספות).

כג.

 .3מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בחפצי תרבות ופנאי:
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות חפצי תרבות ופנאי ,כגון :ספרים,
עיתונים ,מוזיקה וסרטים ,ציוד ספורט ואופניים כמפורט להלן:
א.

ספרים מכל הסוגים.

ב.

עיתונים וצורכי כתיבה.

ג.

ציוד משרדי (רהיטי משרד ,עטים ,עפרונות ,ניירות וכד').

ד.

פקסימיליות ,מכונות צילום וכד'.

ה.

מוזיקה וסרטים על גבי מדיה אופטית ומגנטית.

ו.

מדיה אופטית ומגנטית ריקה.

ז.

אופניים ,חלקי חילוף לאופניים ואביזרים נלווים ,תיקון אופניים.

ח.

ציוד ספורט ,ציוד דיג ,ציוד מחנאות וסירות.

 .4מכבסה ,מתפרה וסנדלריה:
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בכביסה תפירה או סנדלרות כמפורט
להלן:
א.

מכבסה וניקוי יבש.

ב.

תפירה.

ג.

סנדלרות.

התו הסגול לחנויות מסחר ותעשייה
מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר ,בנוסח המצורף למסמך
זה כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהם ,ויגיש את הצהרתו לידי מנהלת קידום עסקים
בעיריית כפר יונה .על מקום העבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ 10-
עובדים או יותר מ 30% -ממצבת העובדים ,יחולו הן תנאי התו הסגול לחנויות המסחר והן
תנאי התקן התו הסגול למקומות עבודה.
תנאי התו הסגול לחנויות המסחר:
 .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.

תותר כניסה עם מסיכה בלבד אשר מכסה את הפה והאף( .למעט קטין
מתחת לגיל  6או אדם שמחמת מוגבלות נפשית/שכלית או רפואית
מתקשה משמעותית לכסות את הפה והאף.

ג.

יתשאל את באי המקום את השאלות הבאות:

שאלה

תשובה
חיובית

תשובה
שלילית

הערות

האם אתה משתעל?
האם חום גופך מעל 38
מעלות ומעלה?
האם היה לך חום
כאמור בשבוע האחרון?
האם היית במגע קרוב
קורונה
חולה
עם
בשבועיים האחרונים?

ד.

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות
בסעיף לעיל ,למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון
אסתמה או אלרגיה אחרת.

ה.

מדידת חום לבאי המקום  -המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום
באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ,ככל האפשר; בוצעה מדידת
חום כאמור ,לא תותר כניסת אדם עם חוף גוף של  38מעלות ומעלה.

ו.

ניהול ספר מבקרים – בעל העסק ינהל ספר מבקרים וירשום את פרטי
באי החנות :שעה ותארים בו ביקרו בעסק ,שם  +משפחה ,טלפון
וכתובת מגורים.

ז.

מניעת צפיפות – המחזיק או המפעיל של המקום ימנע ,ככל האפשר,
צפיפות של אנשים אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל
עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ 2 -לקוחות לכל
קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל  100מ"ר -לא ישהו בתוך
החנות לקוחות ביחס של יותר מ 4 -אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה לא יהיו
במעלית יותר משני נוסעים חובשי מסכות .יש להציב שלט לעניין זה.

ח.

שמירת מרחק  -המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מ' לפחות בין לקוחות בית העסק ,לרבות בתורים
ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות ויציב במקום בולט לעין
שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור.

ט.

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 פנימיים בעסק באופן תדיר.

י.

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

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

•

הנחיות לעיל חלות על עסקים שפתיחתם אושרה מיום 19.4.2020

נספח א' – הצהרת בעל עסק

הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנה (5ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-
הגבלת פעילות) התש"ף( 2020 -לאחר תיקון מס'  5מיום  )19.4.2020תוספת שנייה(,תקנה
(5ב)(2א)(א)).
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

התו הסגול למקומות עבודה
מקום עבודה עם מעל  10עובדים שאינו חיוני ושאינו נאסר ע"י משרד הבריאות ,שיקיים את
התנאים המפורטים במסמך זה ,יהיה רשאי שיגיעו כלל העובדים למקום העבודה .עדיין מומלץ
לאשר לעובדים שיכולים לעבוד מהבית.
תנאי התו הסגול למקומות עבודה:
 .1המעסיק ימנה מבין עובדיו "ממונה קורונה" שיהיה אחראי לשמירת הכללים וההנחיות
להלן.
 .2הסברה לעובדים  -המעסיק יידע את כל העובדים לגבי הכללים במורטים להלן ,לרבות
באמצעות הצבת שילוט במקום בולט לעין.
 .3חתימה על הצהרה  -המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו
מקום עבודה יחתמו על הצהרה בנספח של מסמך זה.
 .4תשאול הנכנסים -בטרם כניסה למקום העבודה ,המעסיק או מי מטעמו ,ישאל את
העובדים את השאלות הבאות:
שאלה

תשובה חיובית

תשובה שלילית

הערות

האם אתה משתעל?
האם חום גופך מעל
 38מעלות ומעלה?
האם היה לך חום
בשבוע
כאמור
האחרון?
האם היית במגע
קרוב עם חולה
קורונה בשבועיים
האחרונים?

 .5לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף לעיל,
למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 .6מדידת חום לנכנסים (העובדים)  -המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו
פולשני לנכנסים למקום; בוצעה מדידת חום ,לא תותר הכנסת אדם עם חום של 38
ומעלה.
 .7שמירה על היגיינה ואמצעי חיטוי  -המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת
כללי היגיינה במקום העסק על-ידי עובדיו לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים
בעסק באופן תדיר.

 .8שמירת מרחק – על המעסיק לוודא שמירת מרחק של  2מטרים בין אדם לאדם; במקום
עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור ,ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת
הדבקה.
 .9ציוד אישי וחיטוי  -לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ,ככל האפשר ,ובכלל זאת מקלדת,
עכבר ,טלפון קווי .ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה
מאדם לאדם.
 .10חבישת מסכה – כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה.
 .11מניעת צפיפות  -בעבודה משרדית ובכפוף להנחיות על שמירה של  2מ' ,יבצע כל עובד את
עבודתו בחדר קבוע ,ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מס' עובדים העולה על המפורט להלן,
לפי העניין:
א.

בחדר שגודלו עד  20מ"ר -שני עובדים או מספר גדול יותר של עובדים
אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם
לאדם.

ב.

בחדר שגודלו עולה על  20מ"ר  -עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר
של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס
מאדם לאדם.

ג.

על אף האמור בסעיפים א' ו-ב' ,ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של
עד  8עובדים.

 .12אכילה ושתייה תתבצע ככל הניתן בחדרו הקבוע של העובד.
 .13עבודה מהבית  -על המעסיק לאפשר ,ככל הניתן ,לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם
שלא במקום העבודה ,לבצעה מחוץ למקום העבודה.
 .14על המעסיק לנהל רישום באופן ממוחשב של כל אלה:
א.

מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה וזמני שהייתם.

ב.

דיווח על ביצוע תשאול מדידת חום כמפורט בסעיף  ,4וכן דיווח על מי
שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום כאמור.

 .15עבודה עם ספקים קבועים  -על המעסיק לוודא שכל עובד יעבוד ,ככל האפשר ,עם ספקים
קבועים.
 .16שיבוץ קבוע בהסעה  -מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה,
ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

 .17שיבוץ קבוע במשמרות – מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים
במשמרות ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

 .18עובדים מעל גיל פרישה  -מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה ושהייה של
עובד במקום העבודה ,שגילו מעל גיל פרישה חובה ,כמשמעותו בחוק גיל פרישה,
התשס"ד –  ,2004אם לא שהה במקום העבודה בתקופה שתחילתה ביום כ"ו באדר
התש"ף (  )22.3.20ואילך ,כולה או חלקה.
 .19סגירת מקום העסק בשל הדבקה  -התברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה
בקורונה ,רשאי ראש השירות או רופא מחוז כהגדרתם בצו בריאות העם ( נגיף קורונה
החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף –  ,2020להורות על סגירת
מקום העבודה ,כולו או חלקו ,עד לאחר סיום חקירה אפידמיולוגית על-ידי משרד
הבריאות וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים שיורו עליהם.

•

הנחיות לעיל חלות על עסקים שפתיחתם אושרה מיום 19.4.2020

נספח ב' – הצהרת המעסיק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות הנגיף הקורונה החדש) ,התש"ף2020 -

שנערכה ונחתמה ב________________ ביום_________ בחודש ________ שנת________

על ידי ________________

ת.ז_________________ .

המכהן כמנהל כללי ב_____________________________ (להלן" :מקום העבודה")

א.

הנני מצהירה ומתחייב/ת לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה
נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף –
( 2020להלן" :הכללים").

ב.

הנני מודע/ת לחובתי לקיום הכללים ואכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על
בריאות הציבור.

ג.

ולראיה באתי על החתום:

____________________________
חתימה

נספח ג' – הצהרת ממונה קורונה

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות הנגיף הקורונה החדש) ,התש"ף2020 -

שנערכה ונחתמה ב________________ ביום_________ בחודש ________ שנת________

על ידי ________________

ת.ז_________________ .

המכהן כממונה קורונה ב_____________________________ (להלן" :מקום העבודה")

א .הנני מצהירה ומתחייב/ת לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל
הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה
לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף – ( 2020להלן" :הכללים").
ב .הנני מודע/ת לחובתי לקיום הכללים ואכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות
הציבור.
ג.

ולראיה באתי על החתום:

____________________________
חתימה

חנויות ומקומות אסורים לפעילות (בילוי ופנאי):
 .1כל חנות או עסק בקניון (למעט חנות לממכר מזון ,תרופות ,או מוצרי היגיינה ,בנק
ומרפאות).
 .2דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה ,פארק מים ,גן חיות,
ספארי ,פינת חי ,בית מרחץ ,בית קולנוע ,תיאטרון ,ספריה ,מוזיאון ,מוסד תרות אחר,
פארק שעשועים ,לונה פארק ,גני שעשועים ,מתקני שעשועים ,עסק לטיפול לא רפואי בגוף
האדם (מספרות ,קעקועים וקוסמטיקאיות) ,טיפולי רפואה אלטרנטיבית ,מקום לעריכת
מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל  ,שמורת טבע ,גן לאומי - ,ניתן לפתוח לפעילות
מאושרת של אנשים עם מוגבלות)
 .3שוק קמעונאי (פתוח לציבור הרחב) ,דוכן פתוח בשוק ודוכן לממכר מזון.
 .4כל מעבדה או מעבדת תיקונים (למעט מעבדת תקשורת או מחשבים).
 .5מרפאה או חדר ניתוח לצורך טיפול אסתטי שלא נדרש לצורך בריאותי חיוני.
 .6בית אוכל ,בית אוכל בבית מלון.
 .7חנויות צעצועים או משחקים.

** רשימת העסקים לעיל רשאית לפעול באמצעות שירות משלוחים למקום מגורים.
** פתיחת עסק בניגוד לתקנות נקבעה כעבירה ברת עונשין –  ₪ 5,000קנס מנהלי.
** בתי אוכל רשאים לפעול אך ורק במתכונת משלוחים( .לא יותר איסוף עצמי)
** כל האמור לעיל הועתק מאתר משרד האוצר ,הכלכלה ומשרד הבריאות.

