
 לחברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים שלום,

  
בהמשך להנחיות שהועברו בימים האחרונים בנושא נגיף הקורונה, נבקש לעדכן כי 

 נוספו מס' יעדים 

 עבורם נדרש בידוד של כל החוזר מהן, אין שינוי בשאר ההנחיות )מודגשות למטה(.
  

יום )רטרואקטיבית מיום  14אשר על החוזרים מהן לשהות בבידוד של המדינות 
 החזרה לארץ( הן:

, סאן מרינוסין, הונג קונג, סינגפור, מקאו, קוראה הדרומית, יפן, תאילנד, איטליה, 
 שוויץ, גרמניה, 

 .מצריים, צרפת, אוסטריה ואנדורהספרד, 
  

ית משרד הבריאות מורה נוכח ההדבקה הנרחבת באזור בית לחם שברשות הפלסטינ
 ימים האחרונים  14-לכל מי שהיה ב

 יום מיום הביקור. 14, להיכנס לבידוד של בערים בית לחם, בית ג'אלה ובית סחור

  
 אנו קוראים לכם לגלות אחריות ולקיים את תנאי הבידוד אם נדרשתם לכך.

  
 רצ"ב הודעות קודמות מאגף הנדסה תשתיות וביטחון בנושא קורונה.

  

ב 

ב ר 

כ 

 ה,

אג
ף הנדסה, 

תשתיות 
 ובטחון

  
From:  הודעות אגף הנדסה, תשתיות וביטחון<  
Sent: Thursday, March 5, 2020 10:48 AM 
Subject:  '( בנושא נגיף הקורונה4.3.2020הנחיות עדכניות )- 5הבהרה לעדכון מס  

  

 לחברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים שלום,

  

(, 4.3.2020נבקש להודיע כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכניות מאתמול )
 החליטה הנהלת האוניברסיטה כי עד להודעה חדשה:

  

  אין לאפשר נסיעה לחו"ל של איש סגל לארצות שהחזרה מהן מחייבת בידוד
 לפי משרד הבריאות )פירוט למטה(.

 נע גם מנסיעה למדינות אחרות.מומלץ להימ 

  יום האחרונים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל מחויבים  14ישראלים ששבו ב
 יום . 14בבידוד בית 

  100כל החוזר מכל יעד בחו"ל יידרש להימנע מהשתתפות בכינוסים של מעל 
 איש.



  .אין לצאת לכנסים בינלאומיים והתקהלויות בינלאומיות בכל הארצות 

 נסים בינלאומיים בארץ ואין לארח חוקר שהגיע מהמדינות שכל אין לקיים כ
 החוזרים מהן נדרשים לבידוד )פירוט למטה(.

 .אין אישור של יציאת משלחות סטודנטים לחו"ל לכל המדינות 

  

אדם החוזר ממדינה שלגביה קבע משרד הבריאות כי קיימת חובה לשהות בבידוד,  
 לא יימצא בבנייני האוניברסיטה,

וא במגע עם עובדי האוניברסיטה או סטודנטים מבלי שמילא אחר הוראות משרד או יב
 הבריאות במלואם.

  

יום )רטרואקטיבית מיום  14המדינות אשר על החוזרים מהן לשהות בבידוד של 
 החזרה לארץ( הן:

סין, הונג קונג, סינגפור, מקאו, קוראה הדרומית, יפן, תאילנד, איטליה, שוויץ, 
 , עיראק, איראן ,סוריה, צרפת ואוסטריהגרמניה, ספרד

  

 רצ"ב הודעות קודמות מאגף הנדסה תשתיות וביטחון בנושא קורונה.

  

ב 

ב ר 

כ 

 ה,

אג
ף הנדסה, 

תשתיות 
 ובטחון

  

 לחברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים שלום,

  

(, 4.3.2020הבריאות העדכניות מאתמול )נבקש להודיע כי בהתאם להנחיות משרד 
 החליטה הנהלת האוניברסיטה כי עד להודעה חדשה:

  

  אין לאפשר נסיעה לחו"ל של איש סגל לארצות שהחזרה מהן מחייבת בידוד
 לפי משרד הבריאות )פירוט למטה(.

 .מומלץ להימנע גם מנסיעה למדינות אחרות 

 100פות בכינוסים של מעל כל החוזר מכל יעד בחו"ל יידרש להימנע מהשתת 
 איש.

  .אין לצאת לכנסים בינלאומיים והתקהלויות בינלאומיות בכל הארצות 



  אין לקיים כנסים בינלאומיים בארץ ואין לארח חוקר שהגיע מהמדינות שכל
 החוזרים מהן נדרשים לבידוד )פירוט למטה(.

 .אין אישור של יציאת משלחות סטודנטים לחו"ל לכל המדינות 

  

  

אדם החוזר ממדינה שלגביה קבע משרד הבריאות כי קיימת חובה לשהות בבידוד, לא 
 יימצא בבנייני האוניברסיטה,

או יבוא במגע עם עובדי האוניברסיטה או סטודנטים מבלי שמילא אחר הוראות משרד 
 הבריאות במלואם.

  

ם יום )רטרואקטיבית מיו 14המדינות אשר על החוזרים מהן לשהות בבידוד של 
 החזרה לארץ( הן:

סין, הונג קונג, סינגפור, מקאו, קוראה הדרומית, יפן, תאילנד, איטליה, שוויץ, 
 גרמניה, ספרד, צרפת ואוסטריה.

  

  

  

 רצ"ב הודעות קודמות מאגף הנדסה תשתיות וביטחון בנושא קורונה.

  

  

 בברכה

 אגף הנדסה תשתיות ובטחון

  
  
  
From:  הודעות בטחון ובטיחות 
Sent: Monday, March 2, 2020 11:08 AM 
Subject: FW:  '( בנושא נגיף הקורונה2.3.2020הנחיות עדכניות )- 4עדכון מס  
  
  
  

  

 ,לחברי הסגל האקדמי, המנהלי והסטודנטים שלום         

  

( בנושא נגיף הקורונה :2.3.2020עדכון משרד הבריאות מהיום )  

בהמשך לעדכונים הקודמים, החל מהיום כל השבים מאיטליה גם במסגרת טיסת המשך 
  בלבד )קונקשן( , 

הבידוד חלה באופן מיידי  יום, מיום חזרתם לארץ. הוראת 14נדרשים לבידוד של 
 רטרואקטיבית . ותקפה

  



לא נדרשים בידוד מי שבאו במגע עם החוזרים מאיטליה שאינם נמצאו 
 מינים.חולים או עם תס

נבקש ליידעכם כי אוניברסיטת חיפה פועלת על פי הנחיות והמלצות משרד הבריאות 

 ונמצאת בקשר יומיומי עימם.

  

 רצ"ב הודעות קודמות מאגף הנדסה ותשתיות בנושא נגיף הקורונה. 

  

 ב ב ר כ ה,

 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון
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 <maintdiv@univ.haifa.ac.ilהודעות אגף הנדסה, תשתיות וביטחון > מאת:
 01:17:09 2020פברואר  27חמישי  יום נשלח:
  הנחיות עדכניות חדשות בנושא נגיף הקורונה- 3: עדכון מס' FW נושא:

  

 ,הסטודנטים שלוםלחברי הסגל האקדמי, המנהלי ו
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נבקש להודיע כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות, החליטה הנהלת האוניברסיטה 

 כי עד להודעה חדשה:

         .אין לנסוע לכנסים, כינוסים והתקהלויות בינלאומיות בכל מדינה בחו"ל 

         אין לנסוע  -שאינן לצורך כנסים, כינוסים והתקהלויות בינלאומיות ביחס לנסיעות

 לסין היבשתית או לקוריאה הדרומית. 

 לגבי יעדים אחרים יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות. 

         .אין לקיים כנסים בינלאומיים באוניברסיטה 

         שלגביה קבע משרד הבריאות כי קיימת חובה לשהות בבידוד, אדם החוזר ממדינה

 לא יימצא בבנייני האוניברסיטה 

או יבוא במגע עם עובדי האוניברסיטה או סטודנטים מבלי שמילא אחר הוראות משרד 

 הבריאות במלואם. 

הימים האחרונים לשהות  14נבקש להדגיש כי על החוזרים מאיטליה במהלך       

 . ום מרגע החזרהי 14בבידוד של 

 רצ"ב הודעות קודמות מאגף הנדסה ותשתיות בנושא נגיף הקורונה.       

  

  

 ב ב ר כ ה,

 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון

  

  



From: < הודעות אגף הנדסה, תשתיות וביטחוןmaintdiv@univ.haifa.ac.il > 
Sent: Thursday, February 27, 2020 9:38 AM 

Subject: הנחיות עדכניות חדשות בנושא נגיף הקורונה 

 2הודעה 

                                                        עדכון להודעה

 לחברי הסגל האקדמי, המנהלי וסטודנטים יקרים

 :בשעות הערב 26.2.2020 -הנחיות משרד הבריאות העדכניות מה

לנוכח התפשטותו של נגיף הקורונה אל איטליה, ממשלת ישראל מוסיפה על אזהרת 

 המסע אליה שיצאה לפני מס' ימים, 

הימים האחרונים נדרשים לשהות  14גם את ההנחיה כי החוזרים ממנה במהלך 

 מרגע החזרה . יום 14בבידוד של 

כללי, ולהימנע  משרד הבריאות קורא לציבור לשקול נחיצות נסיעות לחו״ל באופן

 מנסיעות לכנסים, כינוסים והתקהלויות 

 בינלאומיות ומקיום כנסים בינלאומיים בישראל.

  

נבקש ליידעכם כי אוניברסיטת חיפה פועלת על פי הנחיות והמלצות משרד הבריאות 

 ונמצאת בקשר יומיומי עימם.

 ת ז כ ו ר ת

קוריאה הדרומית  סין, הונג קונג, סינגפור, מקאו,הנחיות משרד הבריאות לחוזרים מ

 , נשארו בעינן, ,יפן, תאילנד
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 מרגע השיבה לארץ.יום לפחות  14לבידוד של 

  

 ב ב ר כ ה,

 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון

From< הודעות אגף הנדסה, תשתיות וביטחון :aifa.ac.ilmaintdiv@univ.h > 
Sent: Sunday, February 23, 2020 2:50 PM 

Subject: הנחיות חדשות בנושא נגיף הקורונה-הבהרה להודעה 

 1הודעה  

 חברי הסגל האקדמי, המנהלי וסטודנטים יקרים 

 האוניברסיטה ממשיכה לעקוב אחרי הנחיות הגורמים המוסמכים בישראל 

 בהתמודדות והיערכות אל מול הסכנות הכרוכות בנגיף הקורונה.

  

, לאור ההתפתחויות האחרונות 22.2.2020 -בעקבות הנחיות משרד הבריאות מה

 בנוגע 

להתפשטותו של נגיף הקורונה לאזורים נוספים ברחבי הגלובוס והאופציה הגדולה 

 כעת

 קשכם לדחות הגעתם שלשהנגיף נמצא גם בארץ )ולא רק בתל השומר בבידוד(, נב

 סין, הונג קונג, סינגפור, מקאו,חוקרים, סטודנטים וגורמים אחרים ממדינות אלה: 

 , ולדחות יציאתם של חוקרים, סטודנטים ואתם, אל אותן קוריאה הדרומית ,יפן, תאילנד

מדינות. כמו כן, למגיעים מאיטליה ואוסטרליה שפיתחו תסמינים, עליהם לשהות 

 בבידוד 
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 בדיקות. ולבצע

 הדבר הינו לטובת כל הגורמים, וזאת עד להתבהרות הנושא וטיפולו.

סין, הונג קונג, סינגפור, אם בכל זאת חוזרים לארץ גורמים כאלו או אחרים ממדינות 

 מקאו,

יום  14בבידוד של , נבקשכם לוודא כי הם נמצאים קוריאה הדרומית ,יפן, תאילנד

 .לפחות

  

 ב ב ר כ ה,

 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון

 


