אולמות וגני אירועים
1

יפתחו ב 14.6.20

ימונה אחראי קורונה שיהיה
אחראי על קיום הכללים בכל
אירוע
יתקיים רישום של אורחים
בכניסה
האולם ידע ליצור קשר בהודעת
טקסט עם האורחים במידה
ויתגלה חולה קורונה
הנהלת האולם תציב סימון
ושילוט ,לשמירת ריחוק חברתי
של  2מטרים בעמידה וסימון
מרחק בכניסה למתחם למניעת
התקהלות
יתבצע חיטוי משטחים פנימיים
באופן תדיר ,כמו כן יתבצע
ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי
השירותים אחת לשעה

צובעים את ישראל בסגול

יוצבו עמדות חיטוי ,ובפרט
בכניסה ובסמוך לשירותים
 2מ"ר לאורח ,ובלבד שמספר
האורחים באולמות שלפי רישיון
העסק יכולים להכיל יותר מ200-
אורחים ,לא יעלה על 85%
מהמותר לפי רישיון העסק
תשאול העובדים והאורחים
לגבי מצבם הבריאותי .לא תותר
כניסה למי שלא השיב בשלילה
על השאלות בתשאול

אולמות וגני אירועים
2

יפתחו ב 14.6.20

יימדד חום בכניסה לכל האורחים
והעובדים .בעלי חום של 38
ומעלה לא יורשו להיכנס

ההושבה באירוע ,משפחות
גרעיניות יישבו באותם שולחנות

שמירה על קפסולות עובדים

יוקם אזור הושבה נפרד
לאוכלוסיות אורחים בסיכון

העובדים באירוע העוסקים
בתחום ההסעדה ,יעטו מסיכות
בכל עת ויקפידו על רחיצת ידיים
באופן תדיר
האורחים באירוע יעטו מסיכות,
למעט בזמן אכילה ושתייה
בין השולחנות יישמר מרחק של
 1.5מטר

צובעים את ישראל בסגול

ריקודים באירוע מותרים ,אך
לא מומלץ לאוכלוסיות בקבוצת
סיכון
ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי,
ובלבד שהגשת המזון תעשה על
ידי איש צוות

אתרי בילוי
1
מסעדות וברים
יפתחו ב 27.5.20

עד  100לקוחות  -עד 100%
תפוסה
מעל  100לקוחות  -עד 85%
תפוסה
שירות בהגשה בלבד

מרחק בין שולחנות  1.5מטרים

הזמנת מקום מראש ככל שניתן

מדידת חום ללקוחות הנכנסים

צובעים את ישראל בסגול

ימונה אחראי לנושא קורונה
ניקוי וחיטוי ,שולחנות וכסאות,
מלחיות ,פלפלייות ומעמד רטבים,
אחרי כל אורח
עריכת השולחן רק לאחר ההושבה

תפריטים חד פעמיים

מתקני חומרי חיטוי זמינים

מאכלים  /מוצרים בתצוגה  -יכוסו

אתרי בילוי
2
בריכות

אטרקציות תיירותיות

יפתחו ב 27.5.20

יפתחו ב 27.5.20

 6מ״ר לרוחץ במים

אורח ל 10 -מ"ר במתחם האטרקציה,
למעט המשתתפים בפעילות

 10מ״ר לאורח בשטח שמחוץ לבריכה

 2מ"ר לאדם במתקן משותף או כלי רכב
(למעט קפסולה גרעינית)

ימונה אחראי קורנה

ללא ג'ימבורי וללא מתקנים בפארקי מים

סאונה רטובה וג׳קוזי  -אסור
סאונה יבשה  -מותר

חיטוי המתקן לאחר השימוש

למתחם המלתחות יכולים להיכנס פי 2
אנשים ממספר המלתחות

מלונות

יפתחו ב 27.5.20
חדרי אוכל ובריכות בהתאם להנחיות
הכלליות של מסעדות ובריכות

צובעים את ישראל בסגול

בתי תפילה
עד  70משתתפים בחלל.
עד  100משתתפים ב 2 -חללים
נפרדים לחלוטין באותו מפלס

ימונה אחראי לנושא קורונה

מרחק  2מטרים בין אדם לאדם

תשמישי קדושה אישיים

בבתי תפילה בהם מוצבים כיסאות-
במידה והמתפללים קבועים ,ניתן
לשבת בהפרש של כיסא בין אדם
לאדם
חובת עטיית מסיכה

צובעים את ישראל בסגול

רק בעלי תפקידים רשאים להשתמש
בתשמיש קדושה ציבורי
הקפדה על כללי הגיינה

חוגים ,תנועות נוער
וחינוך בלתי פורמלי
יפתחו ב 27.5.20

מוזיאונים

יפתחו ב 27.5.20

שמירה על קפסולות קבועות
חוג המתקיים בכיתת גן/לימוד/
סטודיו או במרחב הפתוח
 7מ״ר לאדם או  50איש במרווח
של  2מטרים אחד מהשני

צובעים את ישראל בסגול

פתיחה לפי הנחיות כלליות של
ה״תו הסגול״ (חיטוי ,ניקוי וכו׳)
אדם לכל  7מ״ר

