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 תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 
התפשטות נגיף הקורונה החדש( )תיקון מס' 8(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות שעת  
חירום אלה:

בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות   .1
2)ז1(,  בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ף-22020  החדש(,  הקורונה  נגיף 

בפסקה )1( - 

במקום הרישה יבוא "מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, ובלבד שיתקיים   )1(
אחד מאלה:"; 

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:  )2(

 ")ב( בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מלקוח אחד 
לכל 7 מטרים רבועים."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום "עד יום ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(" יבוא   .2
"עד יום י"ב בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(".

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, במקום פרט )3( יבוא:  .3
")3( בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה: 

)א( כל עובד יבצע את עבודתו בחדר קבוע;

)ב( בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן 
מערכת  קיימת  שבו  במבנה  לאדם;  מאדם  רסס  העברת  למניעת  מחיצה  ישנה 
כיבוי אוטומטי )ספרינקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון 

הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר;

)ג( מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות 
של עד 50 אנשים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם."
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