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 הסגול" ומידע לחנויות מסחר בנושא "הת
 

 2020התש"ף   5תיקון מס'  –הגבלת פעילות(  –התיקון לתקנות לשעת חירום )נגיף הקורונה החדש בהמשך לפרסום 
 בתנאים, אנו מנגישים לכם את המידע ואת הנחיות החוק:המאפשר פתיחתם של עסקים נוספים בכפוף לעמידה 

 
 -עובדים או יותר מ 10 –מעסיק המעוניין, כי ישהו במקום העבודה יותר מ מקום עבודה מסחרי שהותרה פתיחתו ו/או 

הסגול למקומות העבודה והוא  סגול לחנויות המסחר והן תנאי התוהובדים, יחולו עליו  הן תנאי התו ממצבת הע 30%
 יגיש את שתי ההצהרות.

 .באתר העירייהלמידע נוסף על הענפים שחזרו לפעול ולמידע על התקן הסגול למקומות עבודה 
עמידה בתנאים ומילוי ההצהרה חלה על בעל העסק בלבד, את התצהיר יש להעביר ללא דיחוי  –להסרת כל ספק 

 או מילוי טופס מקוון באתר העירייה. 089951648או בפקס   ariela@arad.muni.ilלמחלקת תברואה ורישוי במייל: 
 

 א()א(2ב )5סוגי העסקים הרשאים לפעול בכפוף להגשת תצהיר / תוספת ראשונה תקנה 

  ציוד מידע ותקשורת 
  ציוד אודיו ווידאו 
  וציוד תקשורתמחשבים, ציוד היקפי, תוכנה 
 טקסטיל לבית 
 כלים ממתכת, צבעים וזכוכית 
 שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה 
 רהיטים 
 מוצרי חשמל וגז ביתיים 
 כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית 
 מסעדות / בתי קפה  

 חפצי תרבות ופנאי 
 ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורי כתיבה 
 ציוד ספורט ואופניים 
  כלי נגינה 
 סרטים על גבי מדיהמוזיקה ו 
 אביזרים רפואיים 
 מכבסה 
 מתפרה 
 סנדלרייה 

 
 לחנויות המסחרהסגול"  התו"תנאי 

 י עובדי אחראי למילוי הוראות התומינו. 

 תשאול ומדידת חום ללקוחות בכניסה 
 מעלות ומעלה 38לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של מדידת החום באמצעי שאינו פולשני. 

האם משתעל ? האם היה חום בשבוע האחרון ? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים  –תשאול 
 האחרונים ?

לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל 
 מצב כרוני , כגון: אסטמה או אלרגיה אחרת. 

 שמירת מרחק , סימון ושילוט 
 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים. 2ל שמירת מרחק של הקפדה ע

 סימון מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.

 הצבת שילוט במקום בולט לעין לעניין שמירה על מרחק 
 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. 2-לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ 

 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. 4 –יחס של יותר מ  –מ"ר  100בחנות בגודלה מעל 

 הקפדה על שמירת כללי היגיינה 
 במקום העסק ועל ידי העובדים, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר.

 הצבת מחיצה 
יק במקום עבודה בו מועסקים בדרך בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. מעס

  כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 
 

 .089951608פרטים נוספים ניתן לקבל במדור רישוי עסקים בטל' 
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