כ"ח באב ,התש"פ
 18אוגוסט 2020
אסמכתא331321420 :

הנדון :הוראות מנהל לעניין הפעלת בריכת שחייה
הוראות אלו מחליפות את ההוראות שפורסמו בתאריך .17.08.2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם 1940 ,ובהתאם לתקנות  7ו – (8ב)( )3לתקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
(להלן :התקנות) ,להלן הוראות להפעלת בריכת שחייה:
מסמכים ישימים:
א .תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות),
התש"ף2020-
ב .תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל.1970-
ג .תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) ,התשנ"ד.1994 ,
ד .החזרת מערכות לפעולה אחר השבתה  30 ,מרס .2020

כללי:
המחזיק או המפעיל של הבריכה יעמוד בהוראות תקנה  7לתקנות ,לעניין הוראות הפעלה למקום ציבורי
ועסקי ,ובהוראות תקנה  ,8לעניין התפוסה המותרת במתחם הבריכה (לפי התפוסה המותרת במקום
ציבורי ועסקי) ,ובתוך מי הבריכה .וכן יפעל לפי הוראות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים
לבריכות שחיה) ,התשנ"ד 1994-ובהוראות כל דין ,ובכלל זה:
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 .1מפעיל הבריכה יפעל בהתאם לאמור במסמך "החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה" לעניין
בריכות שחייה ,המצוי באתר משרד הבריאות ומצורף להוראות אלה.
 .2איכות המים תישמר בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה),
התשנ"ד .1994-יש לעבוד בערכי החיטוי המרביים המותרים בתקנות.
 .3יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 .4יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
 .5ג'קוזי ,סאונה רטובה ,מתקני שעשועים במים – לא יותרו לשימוש למעט לצרכי טיפול רפואי או
שיקומי .יותר השימוש בסאונה יבשה.
 .6אוורור -הבריכה המקורה וחדרים במבנים יאווררו ככל הניתן ,באמצעות הכנסת אויר טרי.
 .7מרחצאות המבצעים טיפול במים (בדומה לבריכת שחייה) ,באמצעות תחלופת מים וחיטוי ,או
באמצעות סינון וחיטוי ,רשאים לפעול בתנאים הקבועים בהוראות אלה .אין להפעיל מערכות
זרמים.

 .8מגבלת אנשים –
א .מגבלת המבקרים במתחם בכל רגע נתון תהיה לפי  7מ"ר ללקוח ,או בהתאם למגבלת
ההתקהלות (הגבוה מבין השניים) .לעניין זה לא יכללו שטחים תפעוליים ושטח החניון.
המחזיק של הבריכה יקבע שלט בכניסה למקום לעניין מספר השוהים המותר.
ב .מגבלת האנשים בשטח המים בבריכה בכל רגע נתון תהיה לפי  6מ"ר לרוחץ.
 .9בכל רגע נתון לא ישהו באזור השירותים אנשים ביחס העולה על  2אנשים לכל תא.
 .10המזנון יפעל לפי הוראות התקנות והוראות המנהל ל"בתי אוכל".
 .11שמירה על מרחק של  2מטר לפחות בין אדם לאדם בשטח החיצוני לבריכה וככל האפשר בתוך
הבריכה ,למעט אנשים הגרים יחד .אין צורך בעטיית מסכה בתוך המים אך יש לעטותה בשהייה
בשטח הבריכה ,כולל המציל.
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 .12יש לנקוט באמצעים הנדרשים לצורך שמירה על היגיינה אישית ,לרבות שטיפת ידיים לפני
הכניסה למקום הפעילות ,במהלכה ועם סיומה.
 .13יש להקפיד על המצאות עמדות לשטיפת ידיים ,סבון ידיים ,נייר לניגוב ידיים ועמדות אלכוג'ל
זמינות.
 .14יש להקפיד על שימוש בציוד אישי בלבד ולהימנע ,ככל הניתן ,מהעברת ציוד בין השוהים במתחם.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

העתק:
ח"כ יואל (יולי) אדלשטיין ,שר הבריאות
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
גב' קרן טרנר ,מנכ"לית משרד האוצר
מר דוד לפלר ,מנכ"ל משרד הכלכלה
ד"ר שרון אלרעי -פרייס ,ראש שירותי בריאות הציבור
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש משרד הבריאות
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועמ"ש
עו"ד נינא כהן קרן ,לשכה משפטית
מר עמיר יצחקי ,ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה
גב' זהר הוברמן-לנג ,מנהלת תחום בריה"ס
גב' רותי גרוס ,ראש תחום חטיבת הבריאות ,לשכת משנה למנכ"ל
חמ"ל שע"ח
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