הנחיות קורונה במעונות 07/01/2021
אל דיירי המעונות שלום רב,
כידוע מצב התחלואה בקורונה בכל הארץ הוחרף בצורה משמעותית וממשלת ישראל החליטה לנקוט
בסגר הדוק.
צוות עובדי המעונות ואנשי הדיקנט נמצאים עבורכם יום וליל וערוכים לטפל בכל מקרה וסוגיה שעולה
כתוצאה ממשבר הקורונה והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנהלת האוניברסיטה העברית.
לעיתים המענה לקושי מסוים לוקח זמן ,נדרש בירור או בכל דבר אחר ,לעיתים ביצוע הנוהלים מחייב גם
שיתוף פעולה מצדכם .חשוב לנו שתדעו שאנחנו עובדים למענכם.
בריאותכם חשובה לנו מאוד! כולנו מצווים לשמור על כל קהילת האוניברסיטה בריאה.
החשוב מכל שתדעו שכל השירותים הניתנים במעונות ימשכו גם בתקופת הסגר וגם עובדי המעונות
ימשיכו בעבודתם המסורה.
לאור ההחלטה מאמש על סגר וכניסתו מחר ,יום חמישי  7.1מחצות ,מצאנו לנכון לרענן פעם נוספת את
הנחיות ההתנהלות במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה.
נציין כי בכוונת רשויות האוניברסיטה להדק את האכיפה על כל הכללים ולנקוט בצעדים ככל שיידרש.
נבקש מכם לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות ,לאור העובדה שלאחרונה התגלו מספר מקרי הפרה
משמעותיים במעונות סביב הקורונה:
 .1חובה לדווח באופן מידי במקרה של הדבקות ובמקרה של דרישה לבידוד.
משרד המעון בו הנך מתגורר/ת קישור
פקיד תורן (בשעת פעילות) במעון בו הנך מתגורר/ת קישור
מוקד הביטחון קישור או טלפון
 .2בנוסף יש לדווח על יציאה לבידוד או החלמה בשני הקישורים הבאים:
קישור האוניברסיטה קישור
קישור משרד הבריאות קישור
 .3יודגש שחל איסור על המצאות בבידוד או החלמה במעונות הסטודנטים.
 .4חובה להימצא עם מסיכה בכל עת מחוץ לחדרי המעונות ,כולל בשטח פתוח ,חדרי מחשב וכו'.
 .5חל איסור מוחלט על אירוח מכל סוג במעונות הסטודנטים.
 .6דיירי המעונות אינם רשאים להתארח בדירות אחרות במתחמי המעונות.
 .7חובה להישמע להנחיות צוותי הביטחון והמעונות.
 .8למקרים דחופים ניתן לפנות לצוותי המעונות והאוניברסיטה קישור
 .9לקבלת מידע נוסף על התנהגות בזמן קורונה וסגר ,מוזמנים לבקר באתר של משרד הבריאות קישור
.10צוותי המעונות ימשיכו לעבוד בזמן הסגר בהתאם להנחיות המדינה .הצוותים יעשו כל מאמץ על מנת
לתת מענה לכל פניה ,כולל תקלות תחזוקה דחופות .בכל שאלה ניתן לפנות לרכזי המעונות ,ראו קישורים
לעיל.
למען הבריאות של כולנו ויציאה מהירה מהסגר ,כל אחד ואחד נדרש למלא אחר ההנחיות.
אי הקפדה על ההנחיות ,תגרור נקיטת צעדים משמעתיים ,כולל הפסקת המגורים במעונות.
כולנו יחד הולכים ,שוב ,לתקופה מאתגרת ,שבועיים ואולי אף יותר ,יחד נעבור את התקופה בסבלנות
ובהבנה הדדית שכל זאת מדינת ישראל מתנהלת תחת סגר על כל המשמעות הזאת.
אנא הערכו לקראת הסגר במוצרי מזון ,בחומרים הנדרשים ללימודים ובכל מה שנדרש לכם בנוסף.
מאחלים לכולם בריאות איתנה ובהצלחה בבחינות הקרבות,
הנהלת המעונות.

