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 מגיפת הקורונה בזמן בקמפוס  בחינותכללי התנהגות ב

 .לנשים וגברים כאחד ותבלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד ונכתב הנחיות אלו

באופן  לנוכח מגפת הקורונהקמפוס ב מסמך זה בא לפרט את הנהלים והכללים הנדרשים לקיום הבחינות 
 .הדבקהיי הבטוח ותוך הקטנת סיכו

יש לציין, כי מטבעה של המגיפה, בלבד. ההנחיות מתייחסות למבחנים הנערכים באופן פיזי בקמפוס 
 .הבחינה בעת מועד ביצוע לפי ההנחיות ולפעול ולכן יש  להשתנות מעת לעת ההנחיות יכולות

 :הבחינה למקום הגעה

 .למקום הבחינה  ף. הנבחן יבדוק את החום לפני צאתהיציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה א 

, באפליקציה הצהרת בריאות שנחתמה מראשמסיכת פנים ואף ו לא תינתן כניסה למקום הבחינה ללא 
 של אוניברסיטת בן גוריון 

 

לא  כל זמן השהיה במקום. כל השוהים במקום הבחינה מחויבים להגיע עם מסכה ולעטות אותה במשך
 .התקהלות בכניסה למקום הבחינהתותר 

 :הנחיות משרד הבריאותיש לפעול לפי 

בנסיעה באוטובוס )תחבורה ציבורית או הסעה(יש להשאיר שורה אחת מהנהג, ולשבת באופן  •
 נוסע אחד מכל צד של המעבר. –מפוזר, ז"א 

והנוסע חובשים מסיכת פה אף, הנוסע יושב נוסע אחד בלבד )בנוסף לנהג(, כשהנהג  –במונית  •
 במושב האחורי והחלונות פתוחים.

ניתן להגיע ברכב פרטי בו ישהו רק בני אותו משק משפחתי או יחידים השוהים יחד  –רכב פרטי  •
 במקום אחד.

 בהליכה רגלית למקום הבחינה יש להגיע לבד. •

 :לא ייצא כלל מהבית בהתקיים אחד מהתנאים הבאיםנבחן  •
 סובל מתסמיני מחלת הקורונה

 .דרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות (לרבות במקרה של מחלת חוםנ •

 ) החליםשטרם )חולה מאומת לקורונה  •

 כניסה למקום הבחינה:

 מ' אחד מהשני. 2תוך שמירה על מרחק של  כניסת הנבחנים למקום הבחינה תיעשה באופן מדורג •

 .הידייםלטובת חיטוי  חומר לחיטוי  תוצב עמדה עם בכל כניסה למקום הבחינה  •

יש לבצע שטיפת ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכניסה  •
 למקום הבחינה ובעת היציאה ממנו.

 

 :סיום בחינה

 .סיום הבחינה והחזרת המחברת לבוחן, ירשום הבוחן את פרטי התלמיד ושעת סיום הבחינה עם 

שסיים את הבחינה ייצא באופן מיידי מהכיתה ומשטח מקום הבחינה ויחזור לביתו באחד  תלמיד
 .על הכללים כפי שהיו בהגעה למקום הבחינה תוך הקפדה מהאופנים שאושרו להגעה


