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  בעל עסק יקר,
  

ותקנות שעת חירום (אכיפת  2020 – "ף), התש7פעילות)(תיקון מס' הגבלת  –תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש ע"פ 
, אשר פורסמו ביום 2020 -החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)), התש"ף צו בריאות העם (נגיף הקורונה 

  תנאים ומגבלות להפעלתו, ע"פ המפורט להלן: ך קביעתתו, הותרה פעילות העסק, 25.04.2020
  

   03.05.2020-תוקף התקנות עד 
  

   בבתי אוכל יותר איסוף מבית האוכל, בנוסף למשלוחים (טייק אווי)

הכללים הנדרשים לשם שמירה על בריאות הציבור במסעדה: בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה, בדלפק העסק תימצא 
 2ן המוכר ללקוח, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על רסס בי ברתמחיצה למניעת הע

מטרים בין הנמצאים במקום, תהיה הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים. העובדים במסעדה יעטו כפפות 
ל קופה רושמת ובבית וחות לכלק 2 -ויחבשו מסיכה, ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ

לקוחות לכל קופה. כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים  4מ"ר, לא ישהו מעל  100עסק שגודלו מעל 
 .ומספר לקוחות מותר בבית האוכל

  תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים שישארו סגורים

נית על הכללים להלן: בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת ירה קפדלשמפתיחת החנות תיעשה בהתאם 
הפעלת החנות הצהרה חתומה לפייה יעמוד בתנאים המפורטים, המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע 

מרות נפרדות, דים במשעובמדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות 
ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה, תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח, מפעיל המקום יקפיד על 

מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה  2שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, יישמר מרחק של 
ומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור נות, יסלח הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה

על המרחק בין האנשים, יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור, ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל 
לקוחות לכל  4 שהו מעלא ימ"ר, ל 100לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל  2 -העת לא ישהו במקום יותר מ

קופה, יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר, המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון 
 .להגבלת נכנסים לחנות

  תותר פתיחת מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה

לרשות המקומית, בעל העסק יסדיר  המספרות יעבדו על פי הכללים הבאים: בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים
ל את הנכנסים לגבי סימני מחלה, המעסיק ישבץ קבוצות עובדים ויתשא ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק

הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים, הכיסא וכן במשמרות נפרדות, תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות 
ין לקוח בין לקוח ללקוח, בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בכביסה של מגבות וחלוקים 

מטרים בין השוהים  2ללקוח, בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף למסיכה המכסה את העיניים, יישמר מרחק של 
ב שלט לעניין זה, ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של במספרה ויוצ

לא  –מ"ר  75לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל  4 –הו בעסק יותר מ לקוחות לכל ספר, בנוסף בכל עת לא יש 2 –יותר מ 
צב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק לקוחות, יו 8 -לא יותר מ –מ"ר  100לקוחות, מעל  6 –יותר מ 

  .וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום

 להלן רשימת  העסקים שאסורה הפעלתם, לרבות:  23.04.2020ע"פ הנחיות משטרת ישראל מתאריך 

ספארי, פינת חי, בית מרחץ,  ,בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחיה, פארק מים, גן חיותשווקים, דיסקוטק, 
בית קולנוע, תיאטרון, ספריה, מוזיאון, ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים, ומתקני שעשועים, 
מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכב, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, מקום שיש בו אטרקציה 

 ת.תיירותי
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  יבךלתשומת ל
  
  ₪ 1,000ועומד כעת על  הוחמר, – עטיית מסכה בתחום בית העסק על ת בעל העסק/המחזיק,אי הקפדהקנס בגין -
  ₪ 2,000ו , הינוישיבה במקום לבתי אוכלצבת שולחנות וכסאות ההקנס בגין  -
   ₪ 2,000ינו , הלעילהמפורטות  , עמידה בהוראותת הצהרה חתומה לרשות המקומית וכמובןהקנס בגין אי הגש -
  
  
  
  

  
) לתקנות שעת 1(א-א) ו1א)(א)(2(ב)(5חנות או עסק בהתאם לתקנה הצהרת 

 2020 –הגבלת פעילות), התש"ף   –חירום (נגיף הקורונה החדש 
  )25.4.20מיום  7(לאחר תיקון מס'  
  

  .2020 –פעילות), התש"ף  הגבלת –התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 

  ונחתמה ב_________________ ביום ______________ בחודש _______________ בשנת ___________שנערכה 

  ון ___________________טלפ על ידי _________________

  ת"ז ___________________

  המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב______________________________ (שם וכתובת העסק)

א) לתקנות שעת חירום 2(ב)(5א)(א)/בתקנה 2(ב)(5ם בתקנה קום או העסק עומד בתנאים המפורטיאני מצהיר כי המ .1

  הפעולות). –הגבלת פעילות), התש"ף (להלן  –(נגיף הקורונה החדש 

 אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.  .2

 ולראיה באתי על החתום. .3

 
  

                __________________  
  ימהחת                  

  
  
  
  

*** הצהרה זו תיחתם, ככל הניתן, במעמד המסירה האישית לבעל העסק ולחילופין, יכול שתועבר חתומה לידי מחלקת 
   shiranv@yavne.muni.ilרישוי עסקים בעירייה באמצעות דוא"ל: 

   08-9433423פקס מס': 
  ***טופס ההצהרה ניתן גם להגשה מקוונת מתוך האתר העירוני של עיריית יבנה.
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