
שלום לכל קהילת האוניברסיטה העברית,
להלן הנחיות של הנהלת האוניברסיטה לאור ההוראות הנוספות של משרד הבריאות שהתפרסמו ב 4.3.2020:

נסיעות לחו"ל:
הנהלת האוניברסיטה החליטה לבטל את כל הנסיעות לחו"ל במסגרת אקדמית או מטעם האוניברסיטה לכל היעדים בעולם

לסגל האקדמי (כולל גמלאים), המנהלי וכן לסטודנטים. ההוראה תקפה לגבי סיורים, קורסים, כנסים, חילופי סטודנטים,
השתלמויות וכדומה.סטודנטים ואנשי סגל השוקלים נסיעה פרטית לחו"ל מתבקשים להתחשב באזהרות המסע שהוציא

משרד הבריאות וההמלצה להימנע מנסיעות לא חיוניות.
חזרה מחו"ל וכניסה לבידוד:

אנשי סגל וסטודנטים אשר חזרו או חוזרים מחו"ל ונדרשים להיכנס לבידוד עצמי בהתאם להוראות משרד הבריאות, אינם
רשאים להגיע למרחב האוניברסיטה. אין להגיע בתקופת הבידוד למתחם האוניברסיטה או לאחד ממתקניה, כולל שיעורים,

בחינות, ספריות, מתקני ספורט וכדומה.
יש לשהות בתקופת הבידוד העצמי מחוץ למרחבי המגורים של האוניברסיטה (מעונות). 

סטודנטים בינלאומיים ואנשי סגל אשר גרים במעונות וחזרו מחו"ל ואשר נדרשים לשהות בבידוד מתבקשים לפנות ישירות
להנהלת המעונות טרם חזרתם לישראל או עם הגעתם. 

קיימת אפשרות לבידוד עצמי במעונות בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, אך זאת רק בתיאום עם הנהלת המעונות.
סטודנטים בינלאומיים המתגוררים בישראל שיצאו לשהייה קצרה בחו"ל ומעוניינים לחזור ללימודיהם או לעבודת מחקר

באוניברסיטה מתבקשים לפנות לגיל חיים עמית (פרטים למטה). אנחנו ננסה במידת האפשר להסדיר את חזרתם לארץ.
לצורך מעקב, מתן עזרה וניהול - כל מי ששוהה בבידוד, אנשי סגל וסטודנטים מתבקשים לדווח על כך באתר הבא של

האוניברסיטה, כדי לסייע לנו בהיערכות למצב: https://hr.huji.ac.il/homeisolation.אנשי סגל אשר שוהים בבידוד,
מתבקשים ככל שניתן לעבוד מהבית, בתיאום עם הממונה הישיר שיעדכן את אגף משאבי אנוש. ימי בידוד אלה יוכרו כימי

עבודה מהבית או מחלה על ידי האוניברסיטה העברית.אגף משאבי אנוש יפעל לספק פתרונות העסקה גמישים ככל שיידרש
בתיאום עם איש הסגל והממונים עליו.

סטודנטים לא ייפגעו בתקופת הבידוד ובמידת הצורך יהיו זכאים למועד מיוחד לבחינות או הגשת עבודות.
מעגל שני לאוכלוסייה אשר נכנסת לבידוד – משפחה, חברים, אנשי סגל, סטודנטים – לא נדרשים להיכנס לבידוד לפי

הוראות משרד הבריאות. 
כנסים בינלאומיים:

בחודש מרץ 2020 לא יתקיימו כנסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית או מטעמה. מארגני כנסים מתבקשים לפעול
בדחיפות לביטולם. לגבי כנסים בינלאומיים שמתוכננים להתקיים בחודש אפריל ואילך תימסר הודעה בהמשך.

 אירועים מרכזיים:
האירוע של יום הסגל המתכונן ליום ראשון ה – 8.3 מבוטל. 
שעת סיום העבודה באותו יום תהיה כמתוכנן בשעה 14:00.

היום הפתוח בקמפוס ספרא לתואר ראשון ושני המתוכנן ליום שישי ה – 13.3 לא יתקיים.
 אגף השיווק יוביל תכנית שיווק חלופית ויהיה בקשר עם היחידות בימים הקרובים.
הוחלט שלא לקיים את אירועי הוועד הפועל שתוכננו להתקיים ב- 15 ו-16 במרץ. 

סמסטר ב' 2020 נכון לעכשיו הלימודים מתוכננים להתחיל כסדרם. 
הנהלת האוניברסיטה והיחידות האקדמיות נערכות לתת מענה אם יחול שינוי.

 עדכון בעניין יישלח בתחילת השבוע הבא.קהילת האוניברסיטה ואורחיה מתבקשים למלא הנחיות אלה וכל הנחיות אחרות
שיצאו מטעם משרד הבריאות. 

אם יחולו שינויים בהוראות של משרד הבריאות, משרד החוץ או של האוניברסיטה, נשלח עדכון.
אנו ממשיכים  לתמוך, לכבד ולחזק את הסטודנטים והחוקרים הבינלאומיים הנמצאים באוניברסיטה העברית ובכלל.

הסטודנטים והחוקרים הבינלאומיים הם חלק בלתי נפרד מקהילת האוניברסיטה. 
מערכות האוניברסיטה הונחו לעזור וללוות את הסטודנטים תוך כדי שמירה והגנה על בריאות קהילת האוניברסיטה. 
שאר פעילויות האוניברסיטה בישראל מתקיימות כרגיל ואנחנו מקפידים לשמור על שגרת העבודה. את הנחיות משרד

הבריאות ניתן למצוא ב: https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx בכל שאלה
 gilha@savion.huji.ac.il שעולה בנושא ניתן לפנות לגיל חיים עמית, עוזר בכיר למנכ"ל –באמצעות המייל

בברכה,
הנהלת האוניברסיטה העברית

הנחיות האוניברסיטה בנוגע לוירוס הקורונה


