הוראת שעה לעניין התנהלות סטודנטים במעונות בעת מגפת הקורונה ,סמסטר אביב תשפ"א
מטרת המסמך היא להתוות כללי התנהלות והתנהגות במעונות על מנת למנוע את התפרצות מגפת הקורונה.
 .1ההתנהלות הכללית בטכניון בתקופת מגפת הקורונה מתבצעת עפ"י התו הסגול והתו ירוק וכוללת שמירה
על ריחוק חברתי ,חובת עטית מסכות במרחב הציבורי ,והקפדה על היגיינה אישית ,בהתאם להוראות
החוק כפי שיעמדו בתוקפן מעת לעת (ראה אתר יחידת הבטיחות).
 .2סטודנטים שאינם מחוסנים או מחלימים יחויבו למלא הצהרת בריאות באתר הביטחון מידי יום.
 .3סטודנטים החשים ברע אחראים לבצע ביזמתם בדיקת קורונה.
3.1

סטודנטים זרים החשים ברע ידווחו לביה"ס הבינלאומי ויבצעו את הבדיקות במסגרת הביטוח

הרפואי שלהם.
 .4כל דירה שבה גרים מספר סטודנטים תוגדר כקפסולה והדיירים בתוכה צריכים לנהוג כ"משפחה
גרעינית" .במעונות ריפקין או עמים הקפסולות תהיינה גדולות יותר ותכלולנה את כל המשתמשים באותו
מטבח או שירותים  /מקלחות משותפים במסדרון מסוים .השותפים לקפסולה מתחייבים:
4.1

לא לארח סטודנטים אחרים בתוך הדירה ולא להתארח בדירות אחרות במעונות.

 .5סטודנטים שאומתו כנשאי נגיף קורונה (עם או בלי תסמינים) ידווחו מיד למוקד הביטחון
 04-8292222ולמשרד מעונות ( )dormitories@technion.ac.ilוידאגו לפינוי עצמי מהמעונות.
 5.1סטודנטים זרים וסטודנטים המדווחים במערכת הטכניון כבודדים יוחרגו מסעיף  5לכתב התחייבות
זה ויורשו להישאר במעונות .מקרים חריגים אחרים בהם אין לנשא מאומת ברירה זולת הישארות
בקמפוס ,יידונו על-ידי הנהלת המעונות.
 5.2למען הסר ספק אישור להישאר בקמפוס בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  4.1חייב להינתן אך
ורק בכתב על ידי הנהלת המעונות.
 5.3מקרים חריגים מאד יישקלו ע"י מנהלת המעונות ורכזת המעונות של אס"ט.
 5.4במקרה של דייר מאומת ולו שותפים לדירה – כל השותפים ייכנסו מיידית לבידוד ,למעט מחוסנים
ומחלימים ללא תסמינים ,והכל בכפוף לחוק .מחוסנים או מחלימים שחשים בתסמינים נדרשים לבצע
בדיקת קורונה ביום הראשון וביום החמישי מרגע החשיפה לחולה .מומלץ שגם מחלימים ומחוסנים
שאינם חשים בתסמינים יבצעו בדיקת קורונה בהתאם להנחיה .הבידוד יבוצע מחוץ לקמפוס או
בדירת מבודדים ייעודית במידה שמתקבל אישור בכתב ממשרד המעונות.
 5.5במקרה של דייר מאומת ולו שותפים לקפסולה במעונות ריפקין/עמים – כל השותפים לקפסולה ייכנסו
מיידית לבידוד ,למעט מחוסנים ומחלימים ללא תסמינים ,והכל בכפוף לחוק .מחוסנים או מחלימים
שחשים בתסמינים נדרשים לבצע בדיקת קורונה ביום הראשון וביום החמישי מרגע החשיפה לחולה.
מומלץ שגם מחלימים ומחוסנים שאינם חשים בתסמינים יבצעו בדיקת קורונה בהתאם להנחיה.
הבידוד יבוצע מחוץ לקמפוס.
 .6סטודנטים שנדרשים לבידוד יודיעו על כך למוקד הביטחון ולמשרד המעונות.

 6.1הבידוד יבוצע מחוץ לקמפוס.
 6.2סטודנט שקיבל אישור לביצוע הבידוד בטכניון כאמור בסעיף  6.5להלן ,ימלא הצהרה על כניסה לבידוד
(נספח א' בהמשך).
 6.3אחריות הפינוי מחוץ לקמפוס לשם בידוד מושת על הסטודנט.
 6.4הסטודנט יחזור לקמפוס רק עם תום תקופת הבידוד.
 6.5סטודנטים זרים ובודדים (ומקרים חריגים) יוחרגו מסעיפים  5.1-5.3ותינתן להם אפשרות לבידוד
בקמפוס .למען הסר ספק אישור לביצוע בידוד בקמפוס חייב להינתן אך ורק בכתב על ידי הנהלת
המעונות
 6.6זוגות ומשפחות במעונות יורשו לקיים בידוד במעונות ובלבד שכל דיירי הבית יישארו בבידוד לאורך
כל התקופה הנדרשת ,למעט מחוסנים ומחלימים ללא תסמינים ,והכל בכפוף לחוק .מחוסנים או
מחלימים שחשים בתסמינים נדרשים לבצע בדיקת קורונה ביום הראשון וביום החמישי מרגע
החשיפה לחולה .מומלץ שגם מחלימים ומחוסנים שאינם חשים בתסמינים יבצעו בדיקת קורונה
בהתאם להנחיה.
 .7סטודנטים בבידוד יכולים ליצור קשר עם רכזת המעונות של אס"ט באמצעות המייל:
 dorms@asat.technion.ac.ilבמידה שקיים קושי בהשגת מצרכים/מזון ,חוסר במוצרי חשמל וכו'.
 .8בכל מקרה של אשפוז בבית החולים עקב מחלת הקורונה יש ליידע את מוקד הביטחון ואת משרד
המעונות.
 .9שהייה בקמפוס ,בתוך המעונות ,בחללים הציבוריים או בשטח הפתוח ,מחייבת מילוי הצהרת בריאות באתר
הבטחון על בסיס יומי או הצגה של תו ירוק בתוקף.
 .10בעת שהייה בקמפוס ,בתוך המעונות ,בחללים הציבוריים או בשטח הפתוח ,יחידת הבטחון רשאית בכל
עת לבקש להציג את הצהרת הבריאות העדכנית או תו ירוק בתוקף.
 .11שהייה בקמפוס ,בתוך המעונות ,בחללים הציבוריים או בשטח הפתוח ,תוך הפרת הדינים המיועדים
למיגור מגפת הקורונה ,ובכלל זה אי-עטית מסיכה ,התקהלות אסורה ,אי-שמירת מרחק וכיו"ב ,מהווה
עבירת משמעת על כל המשתמע מכך.
 .12הוראת שעה זו הינה בגדר נוהל מעונות טכניוני מחייב .הפרת הנוהל מהווה עבירת משמעת בהתאם
לתקנונים.
 .13תוקף הוראת שעה הינו עד לפרסום הוראה אחרת ובכפוף לכל דין.

נספח א'  :טופס הצהרה על כניסה לבידוד

לכבוד:
שם הסטודנט ________________ :

פקולטה _______________________ :

ת.ז______________________ : .

מס .טלפון נייד ___________________ :

סטודנט יקר שלום רב,
בעקבות החלטת משרד הבריאות על היותך חייב בקיום בידוד ,הסכים הטכניון לבקשתך לקיים בידוד
בדירה שיועדה לבידוד במעונות הסטודנטים ,בקמפוס הטכניון ,לתקופה של עד  14יום,
מתאריך_________________ :

ועד תאריך__________________ :

כתובת :בנין _______ דירה _______ חדר ________
סיבת הבידוד ________________________________________________________ :
פרטי האנשים השוהים בבידוד יחד עמך ( לזוגות ולמשפחות ) :
.1שם ומשפחה _____________ ת.ז _____________ .קרבה  :בן/בת זוג ילד/ה ( הקף )
.2שם ומשפחה _____________ ת.ז _____________ .קרבה  :בן/בת זוג ילד/ה ( הקף )
.3שם ומשפחה _____________ ת.ז _____________ .קרבה  :בן/בת זוג ילד/ה ( הקף )
במהלך שהותך בדירה עליך להקפיד על כל הנחיות משרד הבריאות ובכלל זה ,נא הקפד על ההנחיות הבאות:










אין לצאת משטח הדירה במהלך כל תקופת הבידוד.
לא ניתן להכניס אנשים לדירה ,מלבד הדיירים עצמם ,שגם הם נמצאים בבידוד.
במידה שישנם שותפים נוספים בדירה ,הגישה לשטחים המשותפים תיעשה עם מסיכה ורק לאחר בדיקה
שבאותו זמן הם נמצאים בחדרם עם דלת סגורה.
הצטיידות במזון תיעשה על ידי הזמנה עצמאית מספקי המזון השונים .במידה שיש צורך בסיוע ,ניתן לפנות
למזכירות אגודת הסטודנטים sec@asat.technion.ac.il :
את האשפה יש לאגור בשקיות סגורות בתוך הדירה ולרוקן בסיום הבידוד.
עליך להישאר בחדרך כאשר דלת החדר סגורה כל שעות היום.
במידה ויחול שינוי במצבך הבריאותי יש לדווח למשרד הבריאות ולעדכן את אחראי האזור.
עם סיום הבידוד עליך לנקות את הדירה ולהשאיר את המפתח במקום שבו קיבלת אותו .במידה שהדירה לא
תהיה נקייה ,תוזמן חברת ניקיון ועלות הניקיון תיגבה מחשבונך.
במהלך הבידוד ייערכו סיורים של יחידת הביטחון אשר תבדוק כי הנחיות הבידוד נשמרות.

שים לב :הפרת הנחיות הבידוד עלולה לגרור לפסילת זכאותך למעונות עד תום לימודיך והבאתך לדין
משמעתי.
בברכה ,משרד מעונות
בחתימתי ,אני מאשר כי קראתי את דף ההנחיות ואני מתחייב לפעול בהתאם לאמור לנהלים ולהנחיות
המופיעים בו.
שם ומשפחה_____________ :

חתימה_____________ :

תאריך_____________ :

