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  התחסנות עובדות ועובדים מקבלי קהל ובמגע עם אוכלוסיות בסיכון
 כנגד נגיף הקורונה 

 
 הודעה משותפת

 

בתקופה זו מתמודדת מדינת ישראל עם משבר קשה וחסר תקדים בשל נגיף הקורונה המתפשט, 

שגובה קורבנות רבים בגוף ובנפש, גורם למשבר כלכלי חמור ופגיעה קשה במקומות עבודה 

 ולצמצום הפעילות העסקית במשק. 

 משבר זה פוגע פגיעה אנושה במעסיקים ובעובדים כאחד.

סתדרות העובדים הכללית החדשה, מתוך ערבות הדדית ואינטרס נשיאות המגזר העסקי וה

משותף, רואים חשיבות עליונה בהתחסנות נגד נגיף הקורונה, למען השמירה על בריאות הציבור, 

 להתגברות על המגיפה ולהבראת המשק.

נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית החדשה קוראים במשותף לכלל העובדות, 

והמעסיקים במשק, לתת כתף למאמץ הלאומי ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ולשמור על העובדים 

 מקומות העבודה.

נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית החדשה קוראים במשותף למעסיקים לעודד 

ולאפשר לעובדות ועובדים ללכת להתחסן מפני נגיף הקורונה במטרה שכל העובדים במקום 

 חוסנים מפני הנגיף.העבודה יהיו מ

בשלב זה, בכל הנוגע לעובדים שאינם מחוסנים, שמקבלים קהל באופן קבוע וכן עובדים כאמור 

שבמסגרת תפקידם באים במגע באופן קבוע עם אוכלוסיות בסיכון ואשר לא ניתן לשלבם 

בעבודתם הרגילה, ממליצים נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות, לפעול, ככל שניתן ובמגבלות 

 המעסיק, כדלקמן:

שעות ולגבי העובדים שלעיל  72לדרוש הצגת בדיקת קורונה שלילית מעודכנת, מדי  -

העובדים במקומות עבודה בעלי מאפיינים מיוחדים, אשר בהם סכנת ההדבקה עלולה 

 לסכן חיים, בתכיפות גבוהה יותר.

 

 



 

 

 

 

בהתאם למגבלות ככל שלא תתאפשר הצגת בדיקה כאמור לעיל, ממליצים הצדדים לפעול, 

 המעסיק ולצרכי העבודה, כדלקמן:

 להעביר את העובד למקום מרוחק מעובדים אחרים, לקוחות ואח' או עבודה מהבית. -

לנייד את העובד לתפקיד אחר אותו ניתן לבצע במקום מרוחק מעובדים אחרים, לקוחות  -

 ואח'.

ון ביצוע בדיקות לגילוי נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות קוראים למדינה לפעול למימון מנגנ

נגיף הקורונה ולביצוע חיסונים כנגד מגיפת הקורונה במקומות העבודה עצמם ובפרט במקומות 

 עבודה בעלי מאפיינים מיוחדים, אשר בהם סכנת ההדבקה עלולה לסכן חיים.

קוראים יחדיו ליישום ההמלצות נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 לעיל תוך שמירה על כבוד ובערבות הדדית. 

 המלצות אלו גובשו נוכח צו השעה, בהעדר הסדר אחר ובהתאם לנסיבות הקיימות. 

 

 

 

 
 ארנון בר דוד, יו"ר            דובי אמיתי                    
 הסתדרות העובדים החדשהיו"ר     נשיאות המגזר העסקייו"ר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


