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 לבאי הקמפוס  
 שלום רב,

 

הכניסה לקמפוס תהיה במגבלות התו הירוק . שמירה על    2021במרץ    14החל מיום ראשון  

 שמירת ריחוק חברתי ועטיית מסיכות .  בדגש על  הנחיות משרד הבריאות 

 

כל חבר סגל )מינהלי, נהלת האוניברסיטה  עפ"י הנחיות משרד הבריאות, ובהתאם להנחיות ה  :הצגת תו ירוק  

הציג את אחת מהתעודות  קבלן או ספק, המגיע לקמפוס ברכב או ברגל, מחויב לסטודנט ,  אקדמי ומחקר(, אורח,  

 הבאות 

 חיסונים(   2)כולל  תעודת חיסון בתוקף. •

 תעודת מחלים •

 לא תתאפשר הצגת תמונת מסך אלא הצגת האפליקציה עצמה.   -יה רמזורתו ירוק באמצעות האפליקצ •

 .שעות מהכניסה לקמפוס 72-אישור בדיקת קורונה שלילית עדכנית ל •

 (, חילנט, הארד קופי , מייל  אפליקציהאת הצגת התעודות ניתן להציג למאבטחים בכל אמצעי )

 בי אנוש. הסבר בנושא שימוש בחילנט , יועבר בנפרד על ידי אגף משא

 .ברכב המאושר לכניסה יציג את האישורים הר"מ ללא צורך בהצגת תעודה מזהה ים שמגיעחברי הסגל 

 קבלנים ספקים ואחרים המגיעים ברכב מאושר לכניסה יציגו את האישורים ובנוסף תעודה מזהה. 

 כל הנוכחים ברכב יצטרכו להציג את אחד מהאישורים הר"מ . 

 ובנוסף תעודה מזהה )ת.ז , רישיון נהיגה , דרכון ( הר"מ את האישור  ו דרך שער הולכי רגל יציגהנכנסים 

 

 

 מוכנה מבעוד מועד על מנת שלא להתעכב ולעכב אחרים בכניסה. ת תו ירוקאנו ממליצים להגיע עם הצהר 

 עפ"י הנחיות משרד הבריאות, הימצאות בקמפוס מחייבת מסיכה אישית.    : הצטיידות במסיכות  

 אנא שתפו פעולה עם צוות האבטחה למען בריאות כולנו.

את כללי ההתנהגות אליו  אחר( מחויב להעביר    , קבלן איש סגל ,    )אורח, ספקכל יחידה/עובד המזמין גורמי חוץ  

 תאריך ההגעה, השעות והמיקום.   פרטי האורח ,  ועליו לנהל רישום  , בקמפוסוהתו הירוק 

 

 לאחר הכניסה לקמפוס יש לנהוג על פי ההנחיות להלן: 

 אים לבד בחדר.חובה לעטות מסכת פנים בכל רחבי הקמפוס ובמבנים למעט אם נמצ •

 מטרים מאדם לאדם.  2שמירת ריחוק פיזי של  •

http://www.biu.ac.il/
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 בחוץ (   50במבנה ו 20מעת לעת . )נכון לכתיבת מסמך זה התקהלויות בהתאם לפרסומים  •

 אין להסתובב בשטח הקמפוס או בין חדרים אלא למטרות עבודה .  •

 שמירת היגיינה והקפדה על רחיצת ידיים תדירה.  •

 משותפת או התקהלויות בפינות הקפה והמטבחונים. חובה להימנע מאכילה  •

 כמות העובדים בחלל המשותף תהיה ע"פ הנחיות משרד הבריאות ובהתאם להנחיות הממונים.  •

 קיים שילוט בכל מבני הקמפוס. הישמעו להנחיות.  •

 

 סמנכ"ל משאבי אנוש הוא ממונה הקורונה באוניברסיטה. 
 

 

 דה על כללים אלו. בריאות כולנו והחזרה לשגרה מותנית בהקפ

 האוניברסיטה תבצע אכיפה ומי שלא יקפיד על הכללים ינקטו כנגדו צעדים.

 

 . 
 
 
 
 

        
 קובי ביטון                        
 רמ"ח ביטחון, בטיחות ואיה"ס                  
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