
 

  

 

 2020 מרץ 9

 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא   5מס' עדכון : הנושא

 ) 2020  למרץ 4, לפברואר  27-ו  17, לינואר  31(בהמשך למכתבי מיום  
 

 שלום, 

על כל מי שנכנס  של שבועיים חלה חובת בידוד יה גורפת לפיה  לפני זמן קצר הוציאה ממשלת ישראל הנח
אין מדובר בהנחיה רטרואקטיבית והיא חלה  הפעם  לישראל מכל יעד בחו"ל.  בניגוד להנחיות הקודמות, 

 היום.    20:00רק על מי שנכנס ארצה החל בשעה 

הקרוב ביותר   ק הנדבנכון להיום לא ידוע לנו על אף עובד, סטודנט או חבר סגל שנדבק בנגיף הקורונה.  
מצבו קל ואנחנו מאחלים לו   , עפ"י הדיווח האחרון שבידיהוא בעלה של אחת העובדות.   לבית הטכניון 

למרות זאת  ו  הנדבקו במגע כלשהו עם הילא ובני משפחתה  העובדת עצמה  .  ומהירה שלמההחלמה 
בשני מקרים הגיעו צוותי מד"א לקמפוס כדי    את העובדת להישאר בביתה לשבועיים הבאים.הנחיתי 
אני שב ומבקש  נשללה האפשרות של הדבקות במחלה.  סטודנטים שחשו ברע אבל בשני המקרים לבדוק 

, לא נסתיר  קות יהיו מקרים של הידב חו"ח  אם  להימנע מהפצת ידיעות לא מבוססות.  אני מבטיח כיולם  מכ
 ידי.   ונדווח על כך באופן מזאת מהציבור 

   ודכן לעת הזאת: מעלבית הטכניון להלן קובץ הנחיות   

 בידוד  •
o המעונות  ש היות  ץ לקמפוס. עובדים וחברי סגל הנדרשים לבידוד יעשו זאת מחו

מסטודנטים   , אנו מבקשיםבהיקפים גדולים לאפשר בידוד   כיםערו  םקמפוס אינב
במקרים נדירים  בי משפחה או חברים. ורק  בתים של בלעשות זאת הנדרשים לבידוד 

כל אפשרות אחרת, ניתן לפנות בבקשה מיוחדת  זכאות למעונות  בעלבהם אין לסטודנט  
 כל מקרה יישקל לגופו וננסה לסייע כמיטב יכולתנו.   המעונות ולבקש סיוע.אל מנהלת 

o לגורם המתאים בטכניוןעל כך  דוד להודיע  אנו מבקשים מכל אדם הנמצא בבי  :
סגל  ם לאגף משא"ן בטכניון או במוסד הטכניון וחברי "ט, עובדייודיעו לאססטודנטים 

 ללשכת הסגל האקדמי ולפקולטה שלהם. 
o  ו  יפעלו בהתאם להנחיות שהוציאעובדים שחובת הבידוד תמנע מהם להגיע לעבודה

ככלל, תקופת הבידוד תירשם כימי מחלה.   טכניון.  אגפי משא"ן בטכניון ובמוסד ה
על אישור לביצוע עבודה  במקרים חריגים יכול ראש היחידה להמליץ לסמנכ"ל למשא"ן 

 .  ד מהבית לחלק מימי הבידו
o ים  שבועיגיעו לארץ החל מהערב לא יורשו להיכנס לקמפוס למשך השיזרחים זרים א

בהם הם נדרשים לבידוד.  איסור זה תקף גם למי שהזמינו מקום בבית ההארחה ע"ש  
 .   פורשהיימר

   יות ואירועים התכנסו •
o עד להודעה חדשהמבוטלים (או נדחים)  בטכניון להתקיים   שתוכננובינ"ל הכינוסים ה כל  . 
o   מפוס הטכניון  בקמכל סוג שהוא איש)   100אירועים רבי משתתפים (מעל אין לקיים

ות לימוד, בחינות).  האיסור כולל  כיתכמו (מובהק  אקדמיבעלי אופי  אירועים    למעט
       אירוח קבוצות נוער גדולות, וכיו"ב מפגשי בוגרים, מסיבות, 

 טיסות לחו"ל  •
o  ומכאן נובע שהטכניון לא מאשר יציאות   לחו"ל לא חיוניות  טיסות  חל איסור גורף על

היוצאים לשבתון לתקופות של סמסטר או יותר יוכלו  .  עבודה או לימודיםעמי מטלחו"ל 
אפשרויות להגיע ליעד  למצוא לנסות ם על תצהיר מיוחד ואז  ללשכתי, לחתופנות  ל

 .   השבתון 



 

 

 בחינות  וראה וה •
o וכלו לגשת למועדים  סטודנטים שחובת הבידוד תמנע מהם להגיע לבחינות מועדי ב' י

 . הופצו ע"י דיקן לימודי הסמכהשכבר הנחיות בנושא זה בהתאם ל  מיוחדים
o  וק  למידה מרח   אפשרהטכניון נערך ל נת לשבוע הבא,המתוכנלקראת תחילת הסמסטר

הנחיות מפורטות   לסט' הנדרשים לבידוד והוראה מרחוק למרצים הנדרשים לבידוד. 
 שבוע הבא. בנושא זה יופצו בתחילת ה

ר תקדים.  הקצב המהיר של  חסניצבים בפני מצב חירום לאומי ובינלאומי כפי שכולכם מבינים, אנחנו 
ודאות גבוהה ביחס  -, בשילוב עם רמת איהתפשטות הנגיף והשפעותיו הקשות על כל אורחות חיינו 

תוך הישמעות קפדנית על הנחיות   בקור רוח ו  להתפתחויות עתידיות, מחייב את כולנו לנהוג באחריות 
לא מעט אנשים  ישנם    –ת של איש לרעהו וחברו לערבות הדדית המוסמכים.  זאת גם השעה הגורמים 

מצפים שיביאו להם מזון, תרופות או בגדים, כאלו הזקוקים  הנמצאים בבידוד וכאלו  –הזקוקים לעזרה 
,  לספסל הלימודים פונה לכל מי שיכול להושיט יד ולעזור לחבר וכיו"ב.  אני  לסעד נפשי או כתף תומכת 

   מיטב יכולתו כדי לעזור לאחרים. עבודה לעשות כאו עמית ל  שכן

 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 

 

 

 

 

  


