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עובדות ועובדים יקרים,
אנו עוקבים אחר ההתפתחויות האחרונות סביב התפשטות נגיף הקורונה .בשבוע האחרון חלה עליה
משמעותית במספר חולי הקורונה בארץ ועל כן אנו מצווים לנהוג במשנה זהירות כדי למנוע הידבקויות
ברחבי המכון.
במסגרת מאמצינו לאפשר המשך פעילות כל יחידות המכון גם בעת זו ,נבקשכם להקפיד על ההנחיות
הבאות:
 .1ראשי הקבוצות מתבקשים לעודד את חברי מעבדות המחקר לעבוד מהבית ככל שניתן .בשלב זה ,מספר
האנשים הרשאים להימצא בו זמנית במעבדת מחקר נתונה (על כל חדריה) מוגבל לעד שמונה.
 .2חברי המעבדה מחויבים לשמור על מרחק כמתבקש בתקנות משרד הבריאות ,חיטוי ידיים תדיר ועטיית
מסכה בכול שעות העבודה.
 .3הנכם מתבקשים ,ככל שניתן ,לקיים מפגשי זום במקום ישיבות פרונטליות.
 .4כל יחידות התמך המדעיות ותשתיות מחקר אחרות ,לרבות המרכז התת מיקרוני והמכון לרפואה
מותאמת אישית ,יעבדו במתכונת מצומצמת שתקבע על ידי ראשי המחלקות והדיקנים הרלוונטיים .בכל
מתכונת שתקבע ,תובטח תחזוקתם המלאה של הציוד והתשתיות ביחידות השונות.
 .5עבודת בתי החיות ושלוחותיהן ברחבי הקמפוס תהיינה גם היא במתכונת מצומצמת שתקבע על ידי ראש
המחלקה לשירותים וטרינרים .העבודה במתקנים תוגבל לעד שישה אנשים בחדר ,כולל עובדי המתקן.
 .6לא יתאפשרו התכנסויות מעל  20אנשים( .במבנים ובשטחים פתוחים)
 .7מנהלים רשאים להמשיך ולאשר לעובדים העונים על התנאים לעבודה מרחוק ,לבצע את עבודתם
מהבית ,במידתיות הראויה.
 .8לא תתאפשר כניסה של מבקרים לקמפוס שלא לצרכי עבודה למעט אורחי מרכז הנופש.
 .9מרכז המבקרים והאולמות השונים לא יפעלו.
 .10היערכות לחופשת הקיץ:
 יש להיערך לוויסות חופשות הקיץ של העובדים ,תוך התחשבות בשיוכם לקפסולות. חל איסור על בני משפחה להיכנס לבנייני המעבדות ,המשרדים וכל שאר סביבות העבודה בקמפוס. .11יש להיערך לאפשרות של מעבר מהיר לנוהל חירום בו יוחמרו עוד יותר המגבלות על נהלי העבודה
במכון.
 .12כל ההנחיות הנ״ל תקפות גם לפעילויות של מכון דוידסון ,ידע ,מרכז שוורץ –רייזמן לחינוך מדעי ,יד
ויצמן והיחידות הממוקמות בבית סגאן (הוועד האירופי ואמריקה הלטינית) כולל אגודת הידידים.
כולנו מקווים שההחמרה הנוכחית תתמתן במהרה כך שנוכל לחזור לשגרה לפיה פעלנו בשבועות
באחרונים.
צעדים אלו ננקטים על מנת להבטיח בריאותם של עובדי המכון ומשפחותיהם ,ובכדי לשמר שגרת עבודה
רציפה.
אנו מודים לכם על ההבנה ומבקשים את שתוף פעולתכם.
בברכה,
פרופ' זיו רייך
סגן הנשיא

פרופ' אלון הרמלין
סגן נשיא למנהל וכספים

