כ"ו אב תשפ"א 04 ,אוגוסט 2021
אל :בית הטכניון
הנדון :משמעות החלטות קבינט הקורונה על שגרת הפעילות בטכניון
שלום רב,
קבינט הקורונה החליט אמש על מספר הרחבות של מגבלות תנועה והתקהלות בניסיון לבלום את
ההתפרצות הנוכחית של וירוס הקורונה .להלן המשמעויות עבורנו:
•
•

•
•

•

ראשית ,אין כל שינוי בהתנהלות בכל הנוגע לקיום הרצאות ,תרגולים שיעורי מעבדה,
בחינות וכיו"ב .אין גם כל שינוי בתחום פעילות מעבדות המחקר בטכניון.
בעקבות ההמלצה על עבודה מהבית בהיקף של  50%במגזר הציבורי נחזור ונפעל במתכונת
בה פעלנו בעבר כאשר תקנה כזו הייתה בפועל .כלומר:
 oמנהלים יוכלו לאשר לעובדים לעבוד מהבית בהיקף של  2עד  3ימים בשבוע בהתאם
לאופי העבודה ,המקום בו היא מתבצעת והיכולת של העובד לבצע את העבודה
מהבית .שיבוץ העבודה מהבית יהיה באחריות דיקן או ראש מנהל ביחידות
האקדמיות וראשי אגפים או מחלקות ביחידות המטה .במקרים חריגים )למשל,
הורה שנאלץ להישאר בבידוד עקב חשש להדבקות ילדים( וכאשר התנאים
מאפשרים זאת ,ניתן יהיה לאשר עבודה מהבית לתקופת הבידוד )עד ל 7-ימים
רצופים( .מקרים בהם יש בקשה לעבודה מהבית לתקופה ארוכה יותר יועברו
לטיפול מחלקות משא"נ בטכניון או במוסד הטכניון.
 oבימים בהם מתבצעת עבודה מהבית לא יינתן תגמול שעות נוספות או כוננויות.
 oאין איסור על קבלת קהל אבל מומלץ ,היכן שהדבר אפשרי ,להשתמש בטלפון או
בדוא"ל למטרות אלו.
 oההנחיות בנוגע לעבודה מהבית ייכנסו לתוקף החל ביום ראשון הקרוב ה8-
לאוגוסט
בכל התקהלות של  100או יותר אנשים יש לעטות מסיכות גם בשטח פתוח
התו הירוק יורחב ב 20-לאוגוסט לכל מספר של אנשים בחלל סגור הכלול בהגדרות התו
הירוק – כלומר תותר כניסה רק למי שהתחסן ,החלים או עבר בדיקת קורונה עם תוצאה
שלילית ביומיים שלפני כניסתו לאתר .בשלב זה חדרי הרצאות ,בחינות ,חדרי משרדים,
מעבדות מחקר והוראה וכיו"ב לא כלולים במסגרת התו הירוק ולעומתם אתרים בהם
מתקיימים אירועי תרבות וספורט ,מסעדות וחדר כושר כלולים בהגדרת התו הירוק.
מומלץ להימנע ככל הניתן מקיום ישיבות פיסיות ולהסתפק עד להודעה חדשה בישיבות
מקוונות )ועדות שונות ,מועצות פקולטה ,פגישות עבודה שוטפות וכיו"ב(.

ישנם כללים אחרים הנוגעים לכל אזרח במדינה ואינם מפורטים לעיל )למשל ,בכל הנוגע לטיסות אל
ובחזרה לנתב"ג(.
בתקווה לשיפור מהיר של המצב ובאיחולי בריאות טובה לכולם,
בברכה,

פרופ' בועז גולני
משנה לנשיא ומנכ"ל

