
 

  

 

 2020 פברואר  27

 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא   3מס' עדכון : הנושא

 ) 2020 לפברואר 17-ו  לינואר  31(בהמשך למכתבי מיום  
 

 שלום, 

כולל איתור של החולה  במזרח הרחוק ולאחרונה גם ברחבי אירופה  עקב המשך התפשטות נגיף הקורונה
על כל מי  הוציא משרד הבריאות הנחיות מעודכנות הכוללות הרחבת חובת הבידוד  הראשון בישראל 

שהגיע מאיטליה בשבועיים האחרונים וכן המלצה להימנעות מטיסות לא חיוניות לחו"ל.  משרד הפנים  
הכניסה לארץ גם לאזרחים זרים המגיעים מאיטליה (בנוסף לשורה של   על הרחבת איסורהודיע הבוקר 

 .   במדינות אלו) מהן כבר אסורה כניסת אזרחים זרים עקב התפשטות הנגיף מדינות 

כניסה לקמפוס  ה ור סהחלטתי להרחיב את אי מחויב למלא אחר הנחיות משרד הבריאות ולכן הטכניון 
ודרום    , יפןהרחוק (סין, הונג קונג, מקאו, תאילנד, סינגפור שחל עד כה על מי שהגיעו ממדינות המזרח 

כמו כן,   .   לכל מי שהגיע מאיטליה בתקופה האחרונה עד לסיום תקופת הבידוד הנדרשתגם  קוריאה) 
וממומנות באופן חלקי או  מאורגנות סטודנטים היציאה של משלחות עד להודעה חדשה החלטתי לבטל  

חברי סגל השוקלים נסיעה  וסטודנטים  , השתלמות וכיו"ב לחו"ל.   לנסיעות לימודים   הטכניוןמלא ע"י 
ולהימנע מנסיעות לא    אישית לחו"ל מתבקשים לשקול היטב את אזהרת המסע שהוציא משרד הבריאות

ריים בחזרה ארצה (למשל עקב  מי שבכל זאת יוצא, צריך לקחת בחשבון את הקשיים האפשחיוניות.  
 ביטולי טיסות לא צפויים מראש) וכן את האפשרות שיידרש להימצא בבידוד לתקופה ארוכה לאחר שובו.   

להתקיים בטכניון (או    ומתוכנניםע"י פקולטות או חברי סגל   המתואמים ישנם מספר כינוסים בינלאומיים 
התקבלה החלטה גורפת אבל אני ממליץ למארגנים   טרם בנושא זה .  בעתיד הקרוב באתר אחר בישראל)  

כנראה שיהיה קשה לבטל כינוסים המתוכננים  כלשהו בעתיד. לשקול את ביטול הכינוס או דחייתו למועד 
ם שתוכננו לסוף מרץ (כמו מפגש  וחלל) וקל יותר לבטל כנסי  הבאווירונאוטיקלשבוע הבא (כמו הכנס 

COST     .(יבטלו את   ים אלו לכינוסהזרים בכל מקרה, יש לצפות כי רבים מהנרשמים של האיחוד האירופי
אחרים שיגיעו בכל זאת ימצאו את עצמם מושמים בבידוד או  הגעתם גם אם הכינוס לא יבוטל ויתכן כי  

           העלולים להיות מלווים בטרחה רבה ואי נעימות למארגנים.   נתקלים בקשיים אחרים 

נחישות כדי למזער  כולנו תקווה כי יימצא בקרוב פתרון למשבר הבריאות הזה ובינתיים נמשיך לפעול ב
 את הנזקים הנגרמים ממנו ככל הניתן. 

 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 

 

 

 

 

  


