
 

 ___________תאריך:__        

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

 :רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית-הצהרת מספרה או עסק לטיפול לא

 

הגבלת  –התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
 לתקנות(1)א-ו א(1א()א()2)ב()5לפי תקנה - 2020פעילות(,התש"ף 

  

 שנערכה נחתמה ב________ יום _________בחודש __________בשנה_____________

 ת.ז.__________________ על ידי ________________

המכהן כבעל העסק / מחזיק בעסק שעיסוקו_________________ בשם_____________ 
 שכתובתו__________________________)שם וכתובת העסק( 

  (1)אא()א(2)ב()5המקום או העסק עומדים בתנאים המפורטים בתקנה אני מצהיר ומתחייב כי  .1
 להלן: יםמפורט םהגבלת פעולות( אשר תמצית –לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 
  (6א)3-ו למעט אם החנות בתוך קניון- ()א( ו)ב(1א)3אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בתקנה  .א

 בים ובכלל זה אדאג:יבשינויים המחו
מעלות  38כל אדם הנכנס לעסק האם הוא משתעל, האם חום גופו מעל לתשאול  .1

צלזיוס ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון והאם הוא היה במגע קרוב 
 עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

הוא לא אכניס לעסק אדם שלא השיב בשלילה לשאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב ש .2
 משתעל בשל מצב כרוני.

אבצע בדיקת מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לכל אדם הנכנס לעסק ולא אתיר  .3
 מעלות צלזיוס ומעלה. 38כניסה לאדם שחום גופו 

 לשבץ עובדים במשמרות קבועות ככל האפשר. .4
חיטוי י עובדי לרבות הקפדה על ל ידאני מתחייב להקפיד על שמירת כללי היגיינה בעסק וכן ע .ב

, לרבות חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול, וכן בעסקוציוד  משטחים פנימיים
 כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח.

אוודא כי בעת הטיפול בלקוח, אעטה מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, אעטה  .ג
 כפפות ואחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.

 שוהים בעסק, לרבות באזור ההמתנהמטרים ל 2ר על שמירת מרחק של אקפיד ככל האפש .ד
 והצבתי שלט המורה על שמירת מרחק כאמור.

אמנע ככל האפשר צפיפות כדי לווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות  .ה
 ספר או מטפל. בכל עת לא ישהו בעסק יותרלקוחות לכל  2ביחס של לקוחות בעת ובעונה אחת 

לקוחות, ובעסק שגודלו מעל  6-לא יותר מ -מ"ר 75לקוחות סך הכל, בעסק שגודלו מעל  4-מ
לקוחות. הוצב שלט בכניסה לעסק לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק  8-לא יותר מ -מ"ר 100

 ונקבע מנגנון להגבלת הנכנסים לעסק.
 

 רה על בריאות הציבור.הפעולות במקום העבודה לטובת שמי תאני מודע לחובתי לקיום ואכיפ .2
 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

___________________ 
 חתימה

 


