
 

  

 

 2020ינואר  31

 טכניון ה קהילת ביתאל:  

 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונההנושא: 

 

 שלום, 

מערכת קשרים עם סין הבאה לידי  טכניון ליש והעובדה ש עקב התפשטות נגיף הקורונה בסין ומחוצה לה 
אל  עובדים וחברי סגל מהטכניון תנועה של  , בקמפוס סינים ואורחים אקדמיים  טוי בנוכחות של סט' יב

מול  שאלות לגבי האופן בו אנו נערכים אל   לאחרונההטכניון בגוואנגדונג ועוד, עלו קמפוס ובחזרה מ 
.  הנהלת הטכניון קיימה בימים האחרונים סדרת התייעצויות פנימיות וכן  הסיכון הכרוך בהתפשטות הנגיף

בשלב זה אין חשש מידי לבריאות הציבור  ונים על הנושא.  ם במשרד הבריאות האמ התייעצה עם גורמי
  הנחיות להלן מספר אבל יחד אם זאת עלינו להגביר ערנות ולהיערך לאפשרויות שונות בעתיד.   בקמפוס 

 בית הטכניון לעת הזאת: מבקש להביא לידיעת  אני אותן 

ונים ומתכוונים  סינים או אחרים אשר שהו בסין בשבועיים האחר קשר עם סטודנטים ואורחים   .1
אורחים אחרים כמפורט לעיל  אני מבקש שכל מי שיש לו קשר עם סטודנטים או   – להגיע לקמפוס

עד להודעה  ייצור איתם קשר בהקדם האפשרי ויבקש מהם לדחות את מועד הגעתם לישראל  
 חדשה.   

בשבועיים  הגעה של אזרחים סיניים או אזרחים של מדינות אחרות (כולל ישראלים) שהיו בסין  .2
יתכן שלמרות עצירת הטיסות מסין יהיו כאלו שיגיעו לארץ דרך מדינה שלישית (או    – האחרונים 

  בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כל אדם כזה מתבקש  –שהגיעו לישראל בימים האחרונים) 
 מיום הגעתו לארץ.   להישאר בבידוד מוחלט למשך שבועיים 

אנשי טכניון הנמצאים בקשר עם אורחים   – הנמצאים בבידודסיוע לאזרחים סינים או אחרים  .3
כל  דווח על כך למרכז הבינלאומי אשר ירכז את סינים או אחרים הנמצאים בבידוד מתבקשים ל

יע ככל האפשר למי שנמצא  יהרלבנטי לנושא ויעביר למשרדי להמשך טיפול כדי שנוכל לס  המידע 
   ).   בריאות י והפנייה לשירות  בבידוד (בעיקר, אספקת מזון

נוכחותם של סט'  נלאומי תרכז את המידע על יהגב' מיכל קיסרי במרכז הב  – ריכוז המידע  .4
הקשורים לטכניון בקמפוס או במקום אחר בישראל וכן כל מידע רלבנטי אחר.   ואורחים סינים 

 .   6903607-052או הטלפון:  students@int.technion.ac.il ניתן להגיע אליה דרך הדוא"ל: 

שאלות ותשובות" בו נרכז מידע  החל מיום ראשון הקרוב נפרסם באתר הטכניון קישור לדף של "
   רלבנטי לסוגיה הנ"ל ונעדכן אותו בהתאם להתפתחויות. 

שהגיעו אלינו עוד לפני  סטודנטים ואורחים סיניים    100-לסיום, אבקש לציין כי יש בטכניון מעל ל 
ואני   בריאות הציבור  לכל אחד מאיתנו בהקשר של אנשים אלו אין כל הבדל בין  התפרצות המחלה.  

ראוי לזכור כי לרבים  כל גילוי של אפליה או יחס עוין כלפיהם.  בכל לשון של בקשה להימנע מ בקש מ
 התחשב בכך ככל הניתן. ול מהם משפחות וחברים בסין והם עוברים כעת תקופה מאוד לא קלה 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 
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