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  1עדכון מס'  –הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה   –קורונה  בימי הבטיחות 

  חברים יקרים,

בימים  לפני כשבוע העברנו אליכם אגרת עם הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה בעידן מגפת הקורונה.

יוסיף   ומכךחיוני למשק קטר  כענף הבניה    הוגדר,  בין היתר  .שחלפו מאז התחדדו תובנות והנחיות הממשלה

נדגיש כי כל ההנחיות הרשמיות של משרדי הממשלה תקפים . מהמשק  ניכרחלק  השבתת    על אףלעבוד  הוא 

  ולפעול לפיהן. הרשמיותהנחיות את הבאתרי הבניה ויש לפעול לפיהם. בכל מקרה של ספק, יש להעדיף 

הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה, בדגש על דרכי ל הדרכי היישום שבאיגרת זו, קיבצנו עבורכם את 

  היישום של הנחיות הממשלה בסביבה שבה מבוצעות עבודות בניה. 

  המטרים 2כלל  –שמירת מרחק בין עובדים 

 2בכל זמן השהות של עובדים באתר, בין במהלך העבודה ובין בזמן ההפסקות, יש לשמור על מרחק של 

לעובד. מנהלי העבודה מתבקשים לתכנן את הפעילות בדרך שתשלב שיקול זה בתכנון מטרים בין עובד 

  ובביצוע.

  סגור אחד מקוםעובדים ב 10עבודה בקבוצות של עד 

  עובדים במקום סגור אחד.  10-מתכננו את העבודה כך שלא תיווצר צפיפות של עובדים ולא יהיו יותר 

  עובדים או פחות. 10מטרים גם בקבוצות של  2-יש לשמור על כלל ה

  תדריכי עובדיםהמטרים ב 2כלל 

מטרים תמיד ובפרט במהלך ביצוע תדריכי בטיחות ותדריכים בכלל. אם לא ניתן  2-יש להקפיד על כלל ה

לקיים כלל זה כלשונו, יש לתדרך את העובדים בקבוצות קטנות או בכל דרך אחרת ובלבד שלא יופר כלל 

  מציל חיים זה.

  שמירת ההיגיינה של העובדים

דו לרשות העובדים ג'ל או ספריי לשמירת דאגו וסייעו לעובדים לשמור על היגיינה נאותה. נציע כי תעמי

ההיגיינה של הידיים. העמידו לרשותם התקנים אלה בנדיבות בשטחי ההתארגנות, בסמיכות לתאי 

  השירותים, באזורי המנוחה והאכילה ובמקומות נוספים.

  ארוחות והפסקות

ילים את הפסקות הדגישו בפני העובדים את הצורך בשמירה על היגיינה, תמיד, ובפרט לפני שהם מתח

האוכל. הזכירו לעובדיכם כי אתם העמדתם לרשותם ספריי או ג'ל לשמירת ההיגיינה של הידיים, בנוסף 

  לסידורי הרחצה הקיימים באתר.

  אספקת מסכות פנים או נשמיות מתאימות

אנו קוראים לכם להחזיק באתרי הבניה כמות מספקת של מסכות פנים או נשמיות, בכמות הגדולה 

ימום הנדרש לצורך ביצוע העבודות עצמן, ולספק אותן לעובדים בעבודות הדורשות שימוש בנשמיות מהמינ
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וכן לפי בקשת מי מהעובדים. זכרו להצטייד במסכות או בנשמיות המתאימות לסינון של וירוסים. דאגו 

 שאמצעים אלה יהיו אישיים ולא יועברו מעובד אחד לשני.

  בכניסה לאתרי בניה מדידת חום לעובדים

  ולספק המתאימים למדידת חום גוף האדם הקבלנים מתבקשים להצטייד באקדחי טרמומטר

  אותם לאתרי הבניה. 

 באמצעות  מנהלי העבודה מתבקשים לקיים סידורים לבדיקת חום בכניסה לאתרי הבניהקבלנים ו

  קבע על ידם.בעזרת עוזר הבטיחות או כל עובד אחר כפי שיי, , בעצמםאקדחי טרמומטר

  על הבודק להצטייד במסכת נשימה או  מטרים בין הבודק לבין הנבדק. 2יש לשמור מרחק של

  .בנשמית

 בכניסה לאתר הבניה.אחד מהשני, מטרים לפחות  2של  העובדים ישמרו מרחק  

  שנמצא שיש לו חום, יבודד מקבוצת העובדים ומנהל העבודה ידאג לעדכן את מד"א ולפעול עובד

  הנחיותיהם.על פי 

  לינת עובדים באתרי בניה

, יש לפעול על פי תידרשו לכךרצוי להימנע מלהלין עובדים באתרי בניה. אם בכל זאת ככל הניתן ככלל, 

בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים),  ההנחיות

 תוך הדגשת נקודות אלה: 2000-תש"ס

  גדר ושערבאמצעות  מופרד מאזורי הבניהיש להקים מתחם לינה באתר הבניה. המתחם יהיה. 

  מנהל שיועבר על ידי  בתדריך בטיחותכל עובד המתוכנן ללון במתחם הלינה שבאתר הבניה, ישתתף

 מטרים. 2במהלך התדריך יש לקיים את כלל ה  העבודה.

  ,בשפה הערבית., התדריך בכתב יקבל אתכל עובד שהשתתף בתדריך הבטיחות כאמור 

  ,בתום התדריך, יחתום כל עובד על עותק של תדריך הבטיחות כאמור. העותק החתום על ידי העובד

 , באחריות מנהל העבודה.לפנקס ההדרכהבאתר הבניה, בצמוד  יישמר

 .את תדריך הבטיחות להלנת עובדים באתרי בניה ניתן למצוא באתר התאחדות הקבלנים בוני הארץ 

  תייחסות לעובדים שלא חשים בטובה

דאגו להקצות לעובדים אלה מקום באתר הבניה, מרוחק ככל הניתן מחבריהם. צרו קשר עם מד"א והתייעצו 

  .איתם באשר לדרכי התגובה והמניעה

אנו מאחלים לכולנו, שנדע לנהל את הנדרש בתקופה רגישה זו ונמשיך לבנות את ארצנו היקרה, תוך שאנו 

  מסייעים לעובדינו, לשמור על עצמם.

  

  שלכם,

  אלוף מיל' איל בן ראובן

  ראש מטה הבטיחות


