
 

 

 ___________תאריך:__        

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

)מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח הצהרת מחזיק של מקום הפתוח לציבור 
 לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, במבנה ובשטח פתוח(:

הגבלת  –החדש התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה 
 (10)-(2)א()1א3לפי תקנה - 2020פעילות(,התש"ף 

 שנערכה נחתמה ב________ יום _________בחודש __________בשנה_____________ 

 ת.ז.__________________ על ידי ________________

המכהן כבעל העסק / מחזיק בעסק שעיסוקו_________________ בשם_____________ 
 _______________________)שם וכתובת העסק( שכתובתו___

 ( 10)-(2)א()1א3המקום או העסק עומדים בתנאים המפורטים בתקנה אני מצהיר ומתחייב כי  .1
 להלן: יםמפורט םאשר תמצית הגבלת פעולות( –לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

בים ובכלל זה בשינויים המחוי (6א)3-()א( ו)ב( ו1א)3אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בתקנה  .א
 אדאג:

מעלות צלזיוס  38האם הוא משתעל, האם חום גופו מעל  מקוםכל אדם הנכנס ללתשאול  .1
ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון והאם הוא היה במגע קרוב עם חולה 

 קורונה בשבועיים האחרונים.
למעט אדם שהשיב שהוא לא אכניס למקום אדם שלא השיב בשלילה לשאלות הנ"ל,  .2

 משתעל בשל מצב כרוני.
אבצע בדיקת מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לכל אדם הנכנס למקום ולא אתיר כניסה  .3

 מעלות צלזיוס ומעלה. 38לאדם שחום גופו 
 לשבץ עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר. .4

 מיניתי ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי לביצוע הפעולות שלהלן. .ב
לא אכניס למקום אדם שאינו עוטה מסיכה אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסיכה, אתלה  .ג

מודעה בדבר חובת עטיית מסיכה וככל וקיימת כריזה במקום, אודיע באמצעותה, כל חצי שעה, 
 על החובה לעטות מסיכה.

כל עובד לקוחות ל 2-אווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות העובדים, כך שלא ישהו יותר מ .ד
מ"ר. הוצבו  15שתפקידו לתת שירות ובכל עת לא ישהו באזור הפתוח, יותר מאדם אחד לכל 

 שלטים לענין כמות האנשים המותרת וייושם מנגנון להגבלת מספר השוהים במקום.
י עובדי לרבות הקפדה על חיטוי ל ידוכן ע מקוםאני מתחייב להקפיד על שמירת כללי היגיינה ב .ה

, כולל ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים לחצני מעליות וכיו"ב, בעסק משטחים פנימיים
 באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום ובסוף היום.

וכן  בתור שוהים במקום, לרבות בעמידהמטרים ל 2אקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של  .ו
. סומנו אמנע, ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד לרבות התקהלות בכניסה למקום

שלט המורה על שמירת וצב וה מטר, במקומות המיועדים לתור, 2מקומות עמידה, במרחק 
 מרחק כאמור.

קומות, לא ישהו יותר  5-נוסעים, וככל והבנין יותר מ 2-אקפיד שבמעלית לא ישהו יותר מ .ז
ממחצית הכמות המותרת לשהייה במעלית באותו זמן. נתלה שלט, לענין מספר הנוסעים 

 כניסה למעלית.המותר ב
 הוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. .ח

 הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. תואכיפאני מודע לחובתי לקיום  .2

 

 ולראיה באתי על החתום: 

___________________ 
 חתימה

               


