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כ"ה ניסן תש"פ
 19אפריל 2020
שלום רב,
הנחיות לעובדים הזרים בענף הסיעוד ולמעסיקיהם
בהמשך להודעתנו לעובדים הזרים מיום  ,15.03.2020ומיום  ,26.3.2020בדבר תקנות לשעת חירום
והגבלות היציאה למרחב הציבורי ולאור פניות שהגיעו למשרדנו ,ברצוננו לשוב ולהדגיש כי כל ההנחיות
וההגבלות שנקבעו חלות גם על העובדים הזרים בענף הסיעוד.
הנחיות אלו בקשר לשהייה בבתים ויציאה רק לצרכים החיוניים שהוגדרו בהנחיות (לדוג' :קניית תרופות ,מזון
ושירותים רפואיים) ,נאכפות על ידי משטרת ישראל ,וכי לעניין זה ,ביתו של המטופל הסיעודי יחשב כביתו של
העובד הזר ומכאן שהוא נדרש להישאר בבית המטופל.
בכלל זה ,חשוב להדגיש כי גם ביום המנוחה של העובד הזר ,מגבלת היציאה של עד  100מטר מהבית מלבד
לצרכים המפורטים בהנחיות משרד הבריאות ,חלה גם לגבי עובדי הסיעוד הזרים.
השמירה על כללי הזהירות ומגבלות היציאה למרחב הציבורי נועדו לשמור על הבריאות של כולנו ולהנחיה זו
משנה חשיבות בקשר לעובדי הסיעוד הזרים ,וזאת על מנת לשמור על בריאותו של המטופל הסיעודי
המעסיק ,הנמצא בקבוצת סיכון למחלת הקורונה.
משטרת ישראל והגופים הרלוונטיים פועלים בכל הארץ לאכיפת הנחיות משרד הבריאות שמטרתן להיאבק
בהתפשטות נגיף הקורונה בישראל ,זאת לצד פעילות הסברה והכוונת התנהגות האוכלוסייה.
לידיעתכם ,העוברים על ההנחיות לשעת חירום ,צפויים לקנסות הבאים :
הפרת חובת בידוד₪ 5,000 -
סירוב להוראת שוטר להתפזר.₪ 5,000 -
יציאה מהבית למטרה שלא הותרה – ₪ 500
שהייה במקום אסור₪ 500 -
תפילה בקבוצה מחוץ למקום המגורים ,או השתתפות בחתונה מחוץ למקום המגורים בניגוד לתקנות₪ 500 -
אי חבישת מסיכה במקום סגור או בהתקהלות -התראה בעבירה הראשונה וקנס בסך  ₪ 200בעבירה
השנייה.
אנו מודים לכם על מסירותכם וקוראים לכם להישמע להנחיות המחייבות ,לגלות אחריות אישית ,וזאת על מנת
לשמור על בריאותכם ובריאות המטופלים ועל מנת למנוע הידבקות והתפשטות הנגיף בישראל.
להלן קישור להנחיות משרד הבריאות באנגלית בעניין יציאות מותרות מהבתים :
/https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en
הנכם נדרשים להתעדכן לגבי שינויים או תיקונים בהנחיות משרד הבריאות בכלל או לגבי אזור המגורים
בפרט וכן בפרסומים המתעדכנים מעת לעת באתר הרשות.
נשמעים להנחיות – מצילים חיים!
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