יחידת הבחי ות
חדר קדמי08-6472506 :

כללי הת הגות בבחי ות בקמפוס בזמן מגיפת הקורו ה
ה חיות אלו כתבו בלשון זכר מטעמי וחות בלבד ,אך מיועדות ל שים וגברים כאחד.
מסמך זה בא לפרט את ה הלים והכללים ה דרשים לקיום הבחי ות בקמפוס ל וכח מגפת הקורו ה באופן
בטוח ותוך הקט ת סיכויי ההדבקה.
הה חיות מתייחסות למבח ים ה ערכים באופן פיזי בקמפוס בלבד .יש לציין ,כי מטבעה של המגיפה,
הה חיות יכולות להשת ות מעת לעת ולכן יש ולפעול לפי הה חיות בעת מועד ביצוע הבחי ה.
הגעה למקום הבחי ה:
היציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה אף .ה בחן יבדוק את החום לפ י צאת למקום הבחי ה.
לא תי תן כ יסה למקום הבחי ה ללא מסיכת פ ים ואף והצהרת בריאות ש חתמה מראש ,בטופס המקוון
החדש של הצהרת בריאות יומית:
https://apps4cloud.bgu.ac.il/HealthDeclaration/healtDeclare.aspx
האישור מתקבל בהודעת  – SMSיש להציג אותה בכניסה לאוניברסיטה.
כל השוהים במקום הבחי ה מחויבים להגיע עם מסכה ולעטות אותה במשך כל זמן השהיה במקום .לא
תותר התקהלות בכ יסה למקום הבחי ה.
יש לפעול לפי ה חיות משרד הבריאות:








ב סיעה באוטובוס )תחבורה ציבורית או הסעה(יש להשאיר שורה אחת מה הג ,ולשבת באופן
מפוזר ,ז"א – וסע אחד מכל צד של המעבר.
במו ית – וסע אחד בלבד )ב וסף ל הג( ,כשה הג וה וסע חובשים מסיכת פה אף ,ה וסע יושב
במושב האחורי והחלו ות פתוחים.
רכב פרטי – יתן להגיע ברכב פרטי בו ישהו רק ב י אותו משק משפחתי או יחידים השוהים יחד
במקום אחד.
בהליכה רגלית למקום הבחי ה יש להגיע לבד.
בחן לא ייצא כלל מהבית בהתקיים אחד מהת אים הבאים:
סובל מתסמי י מחלת הקורו ה
דרש לבידוד בית לפי ה חיות משרד הבריאות (לרבות במקרה של מחלת חום.
חולה מאומת לקורו ה )שטרם החלים(

כ יסה למקום הבחי ה:




כ יסת ה בח ים למקום הבחי ה תיעשה באופן מדורג תוך שמירה על מרחק של  2מ' אחד מהש י.
בכל כ יסה למקום הבחי ה תוצב עמדה עם חומר לחיטוי לטובת חיטוי הידיים.
יש לבצע שטיפת ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכ יסה
למקום הבחי ה ובעת היציאה ממ ו.

סיום בחי ה:
עם סיום הבחי ה והחזרת המחברת לבוחן ,ירשום הבוחן את פרטי התלמיד ושעת סיום הבחי ה.
תלמיד שסיים את הבחי ה ייצא באופן מיידי מהכיתה ומשטח מקום הבחי ה ויחזור לביתו באחד
מהאופ ים שאושרו להגעה תוך הקפדה על הכללים כפי שהיו בהגעה למקום הבחי ה.

