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 "הכי רחוק הכי קרוב"
 

 קורונהה בתקופת תלמידיםלהסעת דגשים והנחיות 

 כללי

 ,משרד הבריאות מתווה של חזרה מדורגת לשגרת לימודים במגבלותהבמסגרת  .1

בכפוף להנחיות משרד  התלמידים להיערך בהתאם ולפעול הסעות נדרש מערך 

   סעיף תחבורה והסעות.הבריאות  

 .13.3.2020נותרו כפי שהיו עד לתאריך כי כללי הזכאות, להסעה ולליווי,  יצוין, .2

ידורי הסעה בטוחים, ולקיים את כל לספק סבאחריות הרשויות המקומיות  .3

באתר משרד הנחיות משרד הבריאות שבתוקף המתעדכנות מעת לעת 

   דף קורונה. -  הבריאות 

 הנחיות משרד הבריאותבהתבסס על למערך ההסעות  להלן הדגשים 

 

 למלווים ולנהגים:פרטניות הנחיות  .4

 להודיע באופן מידי לאחראי על להגיע לעבודה. עליו  הקורונהנגיף מתסמיני שיש לו אחד מי על איסור  חל

 על מצבו הרפואי.  ההסעות

  סעיף חבישת מסיכה(. לחבוש מסכה משך כל זמן הנסיעהחלה חובה על נהג ההסעות והמלווה( 

 לומד. הוא אחראי על הילד ופרטי מוסד החינוך בוהמבוגר הכי ברכב ההסעה יהיו פרטי  ,חלה חובה 

 במסלול הנסיעה. יםעל הנהג/מלווה להיות בקיא 

 טרם עלייתו לרכב ההסעה.הצהרת היעדר תסמיני קורונהקיימת נוסע /כל תלמידלעל המלווה לוודא ש , 

 על הנהג.מקום שברכב אין מלווה אלא רק נהג, כל החובות לעיל יחולו  :הבהרה

  תדאג אוטובוסים,  מונית, מיניבוס, טרנזיט או ספק רכבי הסעה, כדוגמתהמקומית תהרשות

ניקוי משטחים, מעקות, כפתורים ומתגים  עם  – לניקיונם המקיף, לפני כל נסיעה ולאחריה

 מים וסבון או חומר חיטוי.

  לפני ואחרי כל ידאגו לאוורר היטב את הרכבוודא, כי הנהג ו/או בעלי הרכב הרשות המקומית ת ,

 .ולציידו בפחי אשפה ולידם מגבונים לחים, לשימוש ע"י הנוסעים נסיעה

עד גודל ברכב  ההנחיות., אשר ידאג לקיום כל מלווהקצה, לכל רכב הסעה, הרשות המקומית ת

 הצבת מלווה ברכב הסעה תהא בתאם לכללים: בינוני אפשר להטיל משימה זו על הנהג.

 בכל רכבי ההסעה בהם מוסעים ילדי גנים, הזכאים להסעה בהתאם להנחיות המשרד. - ילדי גנים      

         בהתאם למוגבלויות הבאות: נכויות פיזיות, מוגבלות שכלית בינונית וקשה, אוטיזם,  - ילדי בי"ס      

 הפרעות התנהגות. הפרעות נפשיות,     
 

 כי חומו נבדק, או כל אדם אחר, תלמיד להסעת לביצוע ההסעה על ידי הנהג ו/או המלווה ו/או תנאי

 אחריות הנוסע לדווח מידית, לנהג ו/או למלווה אם חש שחומו עלה. .בתחילת כל יום, קודם ההסעה

 של תלמיד שעלה  על כל הרעה בבריאותו לאחראי ההסעות ברשות לדווח יםנדרשהנהג ו/או המלווה

 .לו ו/או למי מבני משפחתו תסמינים האופייניים לקורונהלרכב ההסעה, כמו גם על 
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 ההסעה: יהתנהגות וישיבה ברכב כללי .5

  שורה ריקה. –השארת שורת המושבים הראשונה אחר הנהג 

 .החלונות יהיו פתוחים בעת הנסיעה. יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחים לאחר כל נסיעה 

  ,מכל צד של הנוסע יהיה מושב ריק או מעבר.איסור ישיבה של נוסע, בצמידות לנוסע אחר, קרי 

  להתקהלות ברכב ואפילו לזמן קצר.איסור משחקים ו/או ריבים, העלולים לגרום 

 כמו ידיות ומעקות., הימנעות מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם  

 ההסעה הקפיד על שטיפת ידיים או ניגובן במגבונים לחים שיימצאו ברכבאחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, ל. 

 כולל חיבוקים ולחיצות ידיים ,להימנע ממגע פיזי יש. 

 ר בנגיעה בפנים.להמעיט ככל האפש יש 

 להימנע לפתוח דלתות במגע ישיר של כף היד )באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד'( יש 

 חגורת בטיחות 

 )עפ"י הנחיות משרד הבריאות( כללי נסיעה ברכבי הסעה קטנים: .6

  רכב פרטי

 נוסע ונהג(. ים בלבדאנשעם שני  אנסיעה ברכב פרטי תה( 

 הסעת אדם לצורך רפואי, הסעת קטין בין הורים  :כמו, לצורך חיוני ,ברכב פרטי אנשיםיותר משני  ניתן לנסוע עם

 .גרושים, הסעת קטין שהאחראי עליו נדרש לצורך חיוני או נסיעה לטיפול במסגרת רווחה

 מוניות

 כשחלונות הרכב פתוחים.ו במושב האחורי, כשהוא שירותי מוניות יתאפשרו רק עם נוסע אחד 

  הסעת קטין שהאחראי עליו נדרש לצורך הסעת אדם לצורך רפואי,  ע,מלווה, בנוסף לנוס עםניתן לנסוע במונית

 או נסיעה לטיפול במסגרת רווחה. , תלמיד החינוך המיוחדלצורך חיוני

 : חבישת מסיכה .7

 מומלצת מסיכת בד ביתית או מסיכה  )אין צורך לחבוש בבית(. חובה לחבוש מסיכת פה ואף בכל יציאה מהבית

 יש לשטוף ידיים לאחר נגיעה במסכה. ייעודית ויש לחבוש אותה כך שתהיה צמודה לפה ולאף.

 : לא חלות עלהוראות חבישת מסיכה 

  6ילדים מתחת לגיל. 

 .אנשים בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה 

 עם אנשים הגרים באותו בית. השוהים בכלי רכב, במבנה או בחדר ללא אדם נוסף או 

 

 שמעון אבני
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