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לכבוד
מנהלי מעבדות קורונה
שלום רב,

הנדון :העסקה זמנית של סטודנטים במעבדות קורונה
סימוכין :הוראת שעה מעבדות (קובץ מצורף)

מעבדות קורונה נדרשות לבצע בדיקות  RT-PCRלטובת ניטור נגיף קורונה החדש בדגימות של נבדקים,
חולים ומחלימים בתקופת מגיפה זו.
כמות בדיקות הקורונה הולכות וגדלות יחד עם הצורך לבצע את שאר בדיקות השגרה בתחום
המיקרוביולוגיה והווירולוגיה.
למעבדות כוח אדם מקצועי מוגבל ונזקקות לתגבור של עובדים על מנת לבצע את כל המשימות ובכל
המשמרות.
על מנת לעזור למעבדות להתמודד עם חוסר בעובדים ,הוחלט לאפשר ולגייס סטודנטים עם רקע אקדמאי
מתאים במקצועות מדעי החיים ,רפואה וכ"ו ועם עדיפות לניסיון בעבודה בתחום הבדיקות המולקולרית.
על הסטודנטים לקבל הדרכה ייעודית לגבי תהליכי העבודה של המעבדה ובאחריות מנהל המעבדה כולל
בתחום הבטיחות.
הסטודנטים יקבלו הרשאות לביצוע תהליכי עבודה וכפוף לאישור מנהל המעבדה.
הסטודנטים יעסקו על ידי הארגון שהמעבדה משתייכת לו ,בית חולים ,קופת חולים וכ"ו ויקבלו שכר
שנקבע על ידי המשרד לצורך זה.
האישור למעבדות הקורונה לעסוק סטודנטים הינו זמני ובתוקף הוראת שעה התש"ף( 2020-קובץ מצורף).
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