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ספר החוקים - קורונה
עדכון 1:

בספר החוקים 2811 מיום ח' בתמוז התש"ף, 30 ביוני 2020, פורסם חוק להארכת תקופות )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש( 

)אישורים רגולטוריים(, התש"ף-2020.

תקופת פקיעתו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו חלה מיום י"ד באדר התש"ף )10 במרס 2020( עד יום ה' בתמוז התש"ף 

)30 ביוני 2020( תוארך בתקופה או עד המועד כמצוין לצדה )תקופת הארכה(.

אישור רגולטורי כולל, על פי התוספת הראשונה, מספר נושאים, ובהם: )1( אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית 

.....אישור שניתן לעובד בגובה. )3(... הסמכה לאתת או לעגורנאי.  או לרכב שמותקן עליו מכל להובלת חומר מסוכן......)2( 

)4( בדיקה סביבתית תעסוקתית. )5( תסקיר על בדיקה שניתנה על ידי בודק מוסמך.....בתנאי שלא הוצא לגבי המכשיר שנבדק 

צו שיפור או  צו בטיחות.

לפי פקודת הבטיחות  מזיק, שנדרשות  לגורם  עובדים החשופים  רפואית של  בדיקה  פיצוצים,  על  כן, הסמכת ממונים  כמו 

בעבודה. תסקיר בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח לפי פקודת הבטיחות בעבודה.

קובץ התקנות - קורונה
עדכון 1:

)הגבלת מספר העובדים במקום  חירום  פורסמו תקנות שעת   ,2020 ביוני   4 בסיוון התש"ף,  י"ב  מיום   8589 בקובץ התקנות 

לתקנות  השנייה  התוספת  "בתיקון  התש"ף-2020.   )9 מס'  )תיקון  החדש(  הקורונה  נגיף  התפשטות  צמצום  לשם  העבודה 

העיקריות – )1( בפרט )3( במקום פסקה )א( יבוא: 

)1( עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה, הכוללת ציוד אישי קבוע: לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, 

כאמור. עמדת העבודה והציוד האישי שבה יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם".

עדכון 2:

בקובץ התקנות 8575 מיום ג' בסיוון התש"ף, 26 במאי 2020, פורסמו תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש - הגבלת פעילות(  

)תיקון מס' 15( התש"ף-2020. 

תיקון תקנה 3א1: בתקנה 3א1|)א( לתקנות העיקריות. "אחרי פסקה )2( יבוא: 

")2א( בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות. במבנה שבו קיימת 

מערכת כיבוי אוטומטי 

) ספרינקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל 

היותר". 

עדכון 3:

מידבקות  מחלות  רשימת  )שינוי  העם  בריאות  צו  פורסם   ,2020 בינואר   27 התש"ף,  בשבט  א'  מיום   8334 התקנות  בקובץ 

שבתוספת השנייה לפקודה(, התש"ף-2020.

שינוי תוספת ב' לפקודה: בתוספת ב' לפקודה בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בין-לאומית המחייבת הודעה מידית, 

לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומית )INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS )2005(( של ארגון הבריאות העולמי, 

 Novel Coronavirus 2019 – nCoV infection 2019 אחרי פריט 11 יבוא: "12. נגיף קורונה החדש

תקנים
בילקוט הפרסומים 8905 מיום ט"ז בסיוון התש"ף, 8.6.2020, פורסם כי נקבעו התקנים הבאים:

ת"י 7010 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים 

ממאי 2020 בא במקום ת"י 3864 חלק 3 מינואר 2008.

ת"י 23601 – שלטים לתוכניות מילוט ופינוי ממאי 2020 

ת"י 24115 חלק 1 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: בנייה והתקנה מחודש מאי 2020. 

ת"י 61439 חלק 7 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות ליישומים ספציפיים, כגון מעגנות, אתרי מחנאות, אזורים מסחריים, 

עמדת טעינה לרכבים חשמליים ממאי 2020. 


