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הנדון :הוראות המנהל לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם1940 ,
אמצעים למניעת הדבקה בקלפי לאדם המצוי בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
(בידוד בית)(הוראת שעה) ,התש"ף2020-

רקע:
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית)(הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן – הצו) קובע חובת
בידוד בית ותנאי בידוד .ביום  23.2.2020פורסם תיקון לצו הקובע הוראות לעניין הצבעה בבחירות לכנסת
ה 23 -של אדם המצוי בבידוד במקום בידוד במקום בידוד לפי סעיף (2א) לצו ,וללא תסמינים.
סעיף 2א לצו –
"על אף האמור בסעיף (2ד) ,אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף (2א) ,וללא תסמינים רשאי לצאת
ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין
הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,1969 -ובהתאם להוראות
המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב
שאינו רכב ציבורי; לעניין זה" ,רכב ציבורי"  -רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר ובכלל
זה מונית".
בהתאם לצו ,אדם המצוי בבידוד הוא מי שהגיע לישראל לאחר שהיה במהלך  14הימים האחרונים לפני
הגעתו ,באחד מהיעדים המפורטים בצו – סין ,סינגפור ,מקאו ,תאילנד ,הונג קונג ,דרום קוריאה ,יפן .וכן מי
שהיה במגע הדוק עם חולה בנגיף הקורונה.
בהתאם לצו ,אדם כאמור יצביע באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה
של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת ,התשכ"ט ,1969-ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים
למניעת הדבקה (להלן  -קלפי ייעודית).
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להלן הוראות והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף קורונה בקלפי ייעודית.
א .הוראות לאדם ,ללא תסמינים ,המצוי בבידוד בית לפי הצו (להלן – הבוחר) -
.1

הבוחר יגיע להצבעה בקלפי ייעודית בלבד וכל עוד הוא אינו סובל מאחד או יותר מהתסמינים
הבאים :חום ,שיעול או קושי בנשימה.

ב.

.2

בוחר הסובל מאחד או יותר מהתסמינים ביום הבחירות או קודם לכן לא יגיע לקלפי .בוחר
כאמור יוכל להגיע לקלפי רק לאחר קבלת אישור מרופא מחוזי לקבלת תשובת בדיקה שלילית
מאומתת לנגיף קורונה.

.3

בעת ההגעה לקלפי יעטה הבוחר מסיכת פה-אף או בד זמין אחר לכיסוי הפה והאף.

.4

הבוחר יגיע ממקום הבידוד ישירות לקלפי ברכב פרטי ,בעצמו ורצוי ללא מלווים.

.5

אם הבוחר מגיע עם מלווה ,גם על המלווה להיות חבוש במסכה או בד זמין אחר לכיסוי הפה
והאף.

.6

הבוחר לא יגיע לקלפי ולא יחזור ממנה בתחבורה ציבורית ,לרבות מונית.

.7

הבוחר ימנע משימוש במעליות יחד עם אנשים אחרים ויימנע ממעבר במקומות ציבוריים כגון
פארקים ,תחנות אוטובוס או רכבת.

הוראות להתנהגות בוחר מחוץ למקום הקלפי -
.1

הבוחר ימתין לתורו מחוץ לקלפי ,ותוך שמירה על מרחק בין אישי ,של לפחות שני מטרים,
מהסובבים אותו.

.2

על הבוחר להקפיד לא לגעת בחפצים בדרך לקלפי וממנה.

.3

לכשיגיע תורו להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי ,יניח הבוחר את אמצעי הזיהוי (תעודת זהות,
רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן מחוץ למקום הקלפי .יש להסיר את המסכה
במקום הקלפי לצורך זיהויו.

.4

לאחר שהמזכיר בכניסה יזהה אותו ,יעטה הבוחר מסכה ואם הגיע ללא מסכה ,יעטה מסכה
אותה יקבל בעמדת החיטוי ,יחטא את ידיו בתכשיר על בסיס אלכוהול ויעטה כפפות.

.5

הבוחר ימלא את ההצהרה כי הוא מבקש לבחור בקלפי המיועדת לשוהים בבידוד בית ואת
פרטיו על גבי המעטפה החיצונית.

.6

ככל שהבוחר השתמש בעט שסופקה לו במקום הקלפי ישליכה לאחר מילוי ההצהרה
והמעטפה החיצונית ולאחר מכן ייכנס למקום הקלפי.
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.7

בתום ההצבעה ,ולאחר צאתו ממקום הקלפי ,יאסוף הבוחר את אמצעי הזיהוי שלו.

.8

לאחר שלקח את אמצעי הזיהוי יסיר הבוחר את הכפפות וישליכן לפח האשפה מחוץ למקום
הקלפי.

ג.

הוראות לחבר ועדת קלפי או מאבטח העומדים מחוץ לקלפי
.1

יעטה חלוק ,מסיכה וכפפות בכל זמן שהקלפי פתוחה.

.2

למעט הזמן הנדרש לזיהוי הבוחר ,יש לשמור על מרחק של שני מטר מהבוחרים המגיעים
להצביע ובין הבוחרים ,ככל הניתן .בזמן הזיהוי יש לשמור על מרחק של לפחות מטר אחד
מהבוחר ,ואם ניתן רצוי לשמור על מרחק של שני מטר.

.3

יחליף כפפות במידה ובא במגע פיזי ישיר עם חלק מגופו של הבוחר.

.4

בכל זמן נתון לא יהיה בתוך מקום הקלפי יותר מבוחר אחד.

.5

לאחר שהבוחר אסף את תעודת הזהות שלו ,יש לחטא את השולחן עם חומר חיטוי בתמיסת
כלור בריכוז של לא פחות מ ppm 1000-על-ידי אדם ממוגן כאמור.

ד.

הוראות לחברי ועדת הקלפי השוהים בתוך מקום הקלפי
.1

יעטו מסכת פה אף בכל זמן בו נמצא בוחר בקלפי.

.2

יש להקפיד על כללי היגיינה לאורך כל השהות בקלפי ,ובפרט :להימנע ממגע ישיר עם גופם של
הבוחרים ,חיטוי ידיים לפני ואחרי אכילה ,שימוש בשירותים או בעת החלפת כפפות ,ומניעת
מגע באזור הפה והאף עם הידיים.

.3

ה.

במקרה של כניסת חבר ועדה לאזור בו מוצב הפרגוד והתיבה ,יחטא ידיים ויחליף כפפות
ביציאה מהאזור.

הטיפול בקלפי בתום ההצבעה
.1

בסיום יום הבחירות יש לאוורר את מקום הקלפי לשעה לפחות לפני ניקיון רגיל של המקום
והמשטחים.

.2

לא נדרש חיטוי של ארגז/מקום אגירת פתקי הקלפיות.
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.3

מגע עם הקלפיות ,לרבות בעת שינוע הקלפי ,יעשו עם כפפות ותוך הקפדה על כללי היגיינה
כאמור בסעיף ד 2לשם הזהירות המונעת.

.4

בספירת הקולות בקלפיות כאמור בסעיף  ,3יש לעטות כפפות ולהקפיד על כללי היגיינה
כאמור.

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שרותי בריאות הציבור
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