בריאות ובטיחות תעסוקתית – שמירת מרחק פיזי
עבודה בקרבת עובדים אחרים מגבירה את הסיכון של חשיפה לקוביד.19-
ההמלצה הנוכחית מרשויות הבריאות היא שכולם ,כולל עובדים במקומות העבודה ,חייבים לשמור על
מרחק אחד מהשני במידת האפשר.
אתה חייב להתייעץ עם העובדים ונציגי רשויות הבריאות והבטיחות בכל הנושאים הנוגעים לבריאות
ובטיחות והקשורים לקוביד.19-

מהי שמירת מרחק פיזי?
חשוב מאד שכולם ישמרו מרחק של לפחות  1.5מטר (מטר וחצי) בין אחד לשני במידת האפשר (מחוץ
למסגרת המשפחתית)
ייתכן שחלק מהמדינות והטריטוריות מטילות הגבלות נוספות על מספר האנשים היכולים להימצא במקום
העבודה באותה עת.

אילו אמצעים לאבטחת שמירת מרחק פיזי יכולים מעסיקים ליישם במקום
העבודה?
סידור מחדש של מערך אתר העבודה ואופן העבודה
ייתכן ותידרש לתכנן מחדש את מערך אתר העבודה ואת רצף הפעולות המתבצעות במהלך ביצוע
משימה כלשהי כדי להבטיח שמירת מרחק פיזי  .מומלץ לשקול צביעת או הדבקת סימונים על הרצפה ועל
הקירות שיציינו את המרחקים בין אזורים.
כל שינוי מערך פיזי של אתר העבודה חייב לאפשר לעובדים להיכנס ,לצאת ולנוע בבטחה בתוף אתר
העבודה ,הן בתנאי עבודה רגילים והן במצבי חירום.

פגישות ומפגשים לצרכי הכשרה
במקרים בהם מפגשי עובדים חיוניים ,עשו שימוש באמצעים המאפשרים פגישות וירטואליות ולא פגישות
פנים מול פנים .אמצעים שכאלה כוללים שיחות ועידה בטלפון או בווידאו.
אם אין אפשרות להימנע מפגישות פנים אל פנים ,הגבילו את משך זמן הפגישה וכן את מספר הנוכחים.
יש להבטיח שאנשים ישמרו על מרחק של לפחות  1.5מטר (מטר וחצי) בין אחד לשני .אם הפגישה
מתרחשת בתוך מקום סגור יש להבטיח אוורור נאות.
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מתקנים באתר העבודה
פזרו את הרהיטים והפחיתו את מספר העובדים המשתמשים באתרים בהם מבלים העובדים בהפסקות
כמו למשל בחדר האוכל .ניתן להפחית את מספר הסועדים בחדר האוכל על ידי קביעת מספר הפסקות
אוכל ,בזמנים שונים ,כך שלא כל העובדים ישהו בחדר באותו הזמן.
בעת שימוש במעליות הבטיחו שמירת מרחק של לפחות  1.5מטר (מטר וחצי) בין אחד לשני ,במידת
האפשר.

תלו שילוט המסביר את הדרישות ואת החשיבות של שמירת מרחק פיזי .באתר האינטרנט של ״ סֵ יף ו ְֵורק
אֹוס ְט ֵר ְליָה״ (בטיחות במקומות עבודה) ניתן למצוא קישורים למגוון פוסטרים ומשאבים חיוניים.
ְ
אם ניתן ,שקלו הוספת בתי שימוש ,מקלחות וחדרי הלבשה כך שיהיו חדרי שירותים מיוחדים לעובדים
ואחרים למבקרים.

משלוחים ,קבלנים ומבקרים
וודאו שכל המבקרים באתר העבודה יבינו מה נדרש מהם בעת שהם נמצאים באתר העבודה שלך.
לדוגמה שעליהם להישאר ברכביהם ,עליהם לשוחח עם העובדים באתר באמצעות הטלפון הנייד שלהם,
ושאת הניירת עליהם לשלוח באופן אלקטרוני.
הפחיתו במידת האפשר את מספר העובדים המתעסקים במשלוחים ועם הקבלים .הבטיחו שיהיו במקום
מתקנים לרחיצת ידיים ,ואם לא ניתן לספק מתקנים שכאלה הבטיחו שיהיו במקום מחטאי ידיים על בסיס
אלכוהול ,לשמירה על ניקיון הידיים בעקבות טיפול במשלוחים.

העובדים שלי אינם יכולים לשמור מרחק פיזי בעת עבודתם ,האם פירוש הדבר
שאינם יכולים לעבוד?
לא תמיד מתאפשר לעובדים לשמור על מרחק של  1.5מטר (מטר וחצי) אחד מהשני בכל עת במקום
העבודה.

במקרים אלו ,שקלו אם חייבים לבצע את המטלה הספציפית ואם כן חייבים אז אולי ניתן לדחות את
הביצוע למועד אחר.
אם חייבים להשלים את המטלה והעובדים נאלצים לעבוד קרוב אחד לשני ,נדרשים המעסיקים לשקול את
רמת הסיכון לקבוע מה ניתן לעשות למנוע או למזער את הסיכונים לבריאות ולבטיחות.
אם הדבר מעשי ובטוח ,שקלו לשנות את המטלות והתהליכים הדורשים מהעובדים לשהות קרוב אחד
לשני .נסו לזהות דרכים לשנות את התהליכים כך שניתן יהיה לשמור על מרחק פיזי בין העובדים.
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במקרים בהם לא ניתן לעשות זאת ,הפחיתו את משך הזמן שהעובדים מבלים קרוב אחד לשני ויישמו
אמצעי בקרה אחרים.
לדוגמה:
▪
▪
▪
▪
▪

הפחיתו את מספר האנשים הנמצאים באותו אזור בכל עת
הנהיגו שעות התחלה שונות לקבוצות שונות ,שעות סיום שונות ומועדי הפסקה שונים.
הזיזו ביצוע מטלות מסויימות לאזורים אחרים באתר העבודה ,או אפילו מחוץ לאתר העבודה.
רכזו עובדים בצוותים שאינם עובדים באותה המשמרת או שאינם עובדים באותו האזור – שקלו
האם ניתן לספק לצוותים שונים אזורים או מתקנים שונים שבהם הם אוכלים או יוצאים להפסקה
 ,וכן
הבטיחו שלכל עובד יהיה הציוד והכלים האישיים שלו.

בחינה מחדש ובקרה מתמשכת
יש לבחון את האמצעים לשמירה על מרחק פיזי לוודא שהם מיושמים על ידי העובדים והם עדיין יעילים.
אם האמצעים שהונהגו לשמירת מרחק פיזי מהווים סיכון בריאותי או בטיחותי ,כגון שהם פוגעים
בתקשורת בין העובדים או שהם גורמים לכך שפחות עובדים יוכלו לבצע מטלה מסויימת ,עליכם
להתמודד עם הסיכונים הללו גם כן.

פרטים נוספים
לפרטים נוספים על קוביד 19-ועל בריאות ובטיחות בעבודה ,בקרו באתר האינטרנט של ״ סֵ יף ו ְֵורק
אֹוס ְט ֵר ְליָה ״ בטיחות במקומות עבודה
ְ
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