הנחיות מד״א עבור חברת קוזמאצ׳ להתגוננות מפני נגיף הקורונה באירועי הקמפיין

>

בחדר האוכל ,באולמות כינוסים ובכל התכנסות של כמה אנשים יחד ,יש להקפיד על נגישות לעמדות

לרחיצת ידיים מצוידות בסבון ,בנוסף יש להקים בשטח הכנס עמדות לחיטוי ידיים .חומר החיטוי צריך להיות על
בסיס אלכוהול .
>

בכל מקומות ההתכנסות יש לספק ממחטות נייר ,לצורך קינוח האף ,שיוצבו במקומות נגישים למשתתפים.

>

יש להוסיף נקודות שירות נוספות אם ניתן ,או לתכנן את לוחות הזמנים כך שהעומסים במוקדים שונים

(חדרי שירותים ,מוקדי קבלה ומידע) יופחתו.
>

יש להימנע משימוש בתחנות מחשוב משותפות למשתתפים או הצבת אביזרים/כלים שונים לשימוש

משותף ,זה כולל איסור בשימוש באוזניות משומשות או טלפונים משומשים שלא עברו חיטוי.
>

משרד הבריאות אוסר על התכנסות מעל  100איש במקום אחד.

>

בחללים סגורים ,יש להקפיד על אוורור .אם ניתן לקיים את האירוע באוויר הפתוח ,יש לכך עדיפות.

>

יש להגביר את תדירות הניקיון באזורים משותפים כגון חדר אוכל ,שירותים ודלפקי רישום.

>

ניקוי המשטחים יתבצע בעזרת חומר מלבין המכיל ריכוז של לפחות hypochlorite sodium %1.0

נתרן תת-כלורי (למשל "אקונומיקה" או חומרי חיטוי מבוססי אלכוהול ) ריכוז  %70אתנול לפחות.
>

יש להימנע מהגעה לכנס לסובלים מחום או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר .

>

יש להקפיד על נטילת ידיים עם סבון או חיטוי ידיים בעמדות ייעודיות לעיתים תכופות ,ביחוד לפני ואחרי

ביקור בשירותים או לפני מגע באוכל.
>

יש להימנע ממגע בעיניים באף ובפה עם ידיים שלא נשטפו /חוטאו.

>

יש להימנע מלחיצת ידיים.

>

יש להימנע משימוש בתחנות מחשוב משותפות למשתתפים או מגע באביזרים/כלים שונים לשימוש

משותף .אם בכל זאת נוצר מגע ,יש לשטוף ידיים עם סבון /חומר חיטוי על בסיס אלכוהול.
אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים ,ובכל בעיה רפואית אצל אחד המשתתפים בכנס יש ליצור קשר טלפוני
עם מוקד  101של מד"א .במקרה הצורך ניתן לפנות לרופא המטפל בקופת החולים או בחדר המיון ,אך יש
ליידע מראש טלפונית את המרפאה או חדר המיון על יציאה מהבידוד והגעה .בכל מקרה של פנייה למוקד
רפואי יש לכסות את הפה והאף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר ,ולהימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית.

