הנחיות בטיחות לביצוע בחינות בתקופת מגפת הקורונה
 .1ניקיון הכיתות
 1.1יש להקפיד על שטיפת רצפות לפחות פעם ביום ,וניקיון יסודי של כל המשטחים הציבוריים באזור הכיתות :מעקות ,ידיות,
משקופים ,שולחנות ,מעליות ,מתגים ולחצנים( .התזת או מריחת חומר החיטוי ,אלכוהול  ,80%-70%והמתנה של מספר דקות
בטרם ניגוב).
 1.2במקרה של בחינות באמצעות מחשב – יש לחטא את כל אביזרי המחשב  +סביבת העבודה טרם כניסת הנבחנים לכיתה
ולאחר הבחינה. .
 1.3הקפדה על ניקיון עם אקונומיקה של תאי שירותים לפחות פעם ביום.

 .2שירותים
 2.1יש לוודא בכל מתקן שירותים קיומם של :כיורים עם מים זורמים ,סבון ,נייר לניגוב ידיים.
 2.2יש להקפיד להשאיר את דלתות הכניסה למתחם השירותים לא נעולות ,כך שניתן יהיה לפתחן בעזרת מרפק
ולצאת בעזרת דחיפה עם הגב.

 .3כיתות הבחינה
יש להקפיד על בקרה מוקפדת בכניסה לכיתות הבחינה כדי למנוע התקהלות ולשמור על הנחיות הבטיחות המפורטות:
 3.1בכניסה לבניין -
 3.1.1כל סטודנט יידרש לסרוק את ברקוד 'התו הסגול' באפליקציית הטכניון עם הכניסה והיציאה לבניין.
 3.1.2שילוט מדויק לכיתות הבחינה הייעודיות.
 3.1.3שילוט טלפון זמין לבירורים.
 3.1.4סימון פסי שמירת מרחק בכניסה לכל כיתה במרחק  2מ' בין הפסים לקבלת עד  10ממתינים מקסימום.
 3.1.5עמדת קבלה תוצב בכניסה לכל כיתה :שולחן ועליו חומר חיטוי .
 3.1.6יש להקפיד על איוורור מיטבי במקום :בבניינים ובהם מיזוג מרכזי – יש להפעיל איוורור 'אוויר צח' (,)24/7
לוודא שפתחי כניסת האוויר הצח פתוחים ובכל מקום שניתן – לפתוח חלונות.
 3.2בתוך הכיתות –
 3.2.1הצבת חומר חיטוי בתוך הכיתות לכלל הנבחנים.

 .4התנהלות אישית בזמן הבחינה
 4.1אחראי הבחינה אמון על שמירת הנחיות הבטיחות המפורטות להלן טרם ,במהלך ולאחר סיום הבחינה.
 4.2יחס בוחנים לנבחנים.1:10 :
 4.3יורשו להיכנס רק נבחנים העוטים מסכה.
 4.5שמירה על מרחק תדיר של  2מטרים זה מזה בכל עת .אין לאפשר התקהלות בכניסה לכיתת הבחינה.
 4.6חיטוי  /שטיפת ידיים טרם הכניסה לכיתה.
 4.7שמירה על מרחק ישיבה של  2מ' זמ"ז.
 4.8ניתן יהיה להציג את הצהרות הבריאות בשער הטכניון או להגישן בכניסה לכיתה.
 4.9יש לעזוב את הבנין ואת קמפוס הטכניון מייד בתום הבחינה.
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 .5בחינות באמצעות מחשב
 5.1שימוש באוזניות אישיות
 5.2יש לחטא את כל אביזרי המחשב  +סביבת העבודה טרם כניסת הנבחנים לכיתה ולאחר הבחינה באמצעות
אלכוהול  80%-70%בלבד או מוצרי מדף מסחריים.
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