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לכל חברי הסגל והסטודנטים באפקה שלום,
התפשטותו של נגיף "קורונה" בישראל ודאי מעוררת אצלכם שאלות רבות בנוגע לשגרת היום־יום במכללה.
הנהלת המכללה מייחסת חשיבות רבה לאחריותנו כלפי חברי הסגל והסטודנטים ,ובראש ובראשונה לבריאותכם .אנא הקפידו
לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות בנושא ,המתעדכנות מעת לעת.
אנו עוקבים באופן שוטף אחר הנחיות הגורמים המוסמכים ,ונערכים לתרחישים עתידיים .המכללה הקימה צוות ייעודי לטיפול
בנושא ולהיערכות לתרחישים שונים .במכתב זה יפורטו ההחלטות שהתקבלו בעניין מדיניות המכללה בתקופה זו בנושאים
שונים; הנחיות פעולה פרטניות יישלחו אליכם מן המחלקות המופקדות על הנושא במכללה.
להלן עדכון בנוגע לפעולות המכללה וההנחיות לפעילות בתקופה זו:
 .1המשך הלימודים ,ההוראה והעבודה
תוכנית הלימודים של סמסטר ב' מתקיימת כסדרה במועדים ובמקומות הידועים לכם .אם יחולו שינויים בתוכנית הלימודים,
בפרט בקורסים שמלמדים מרצים שנמצאים בבידוד ,יעודכנו הסטודנטים אשר רשומים לקורסים שבהם חלים השינויים.
כדי לצמצם פגיעה אפשרית במהלך התקין של הלימודים והעבודה בהתרחשויות עתידיות אפשריות ,המכללה נערכת לשימוש
באמצעים המאפשרים עבודה ,הוראה ולמידה מרחוק; במקרה הצורך נעדכן גם לגבי כך.
 .2חברי סגל וסטודנטים בבידוד
משרד הבריאות מפרסם ומעדכן באופן שוטף מידע על חולים בישראל; נכון להיום אין בהם סטודנטים או חברי סגל של אפקה.
הודעות דובר משרד הבריאות בנושא נגיף "קורונה" >>
חברי הסגל והסטודנטים אשר שוהים בבידוד על פי דרישת משרד הבריאות (חזרו ממדינה שמחייבת בידוד ,חזרו מכנס בין־
לאומי במדינה כלשהי או שהו במגע עם חולה מאומת) דיווחו על כך לגורם המוסמך במשרד הבריאות ולמכללה ואנו שומרים
על קשר עימם.
אם עליכם להיכנס לבידוד או חליתם ,יש להודיע על כך גם לגורם המתאים במכללה:
א .סטודנטים – לפתוח פנייה לדקאנט הסטודנטים;
ב .חברי סגל אקדמי – לפנות למדור הוראה ,בדוא"ל ;TeachingBox@afeka.ac.il
ג.

חברי סגל מנהלי – לפנות למחלקת משאבי אנוש ,בדוא"ל .hrbox@afeka.ac.il

אנשי המחלקות ישיבו לשאלותיכם וימסרו את המידע הנדרש לכם.
 .3כנסים והתכנסויות במכללה
בשל הנסיבות ,לא יתקיימו במכללה כנסים בין־לאומיים עד להודעה חדשה.
לכל התכנסות המתקיימת במכללה יתבקשו לא להגיע אנשים ששהו בחו"ל (בכל מדינה שהיא) בשבועיים שקדמו לאירוע.
לגבי כל אירוע אחר שתוכנן להתקיים בתקופה הקרובה ,אנו נעדכן פרטנית אם האירוע יתקיים כמתוכנן או יבוטל לעת עתה.
 .4טיסות לחו"ל וחזרה מחו"ל
עד להודעה חדשה ,המכללה אינה מאשרת טיסות לחו"ל מטעמה ,בין של חברי סגל ובין של סטודנטים.
על פי הנחיית משרד הבריאות ,אנו ממליצים לחברי סגל ולסטודנטים המתכננים טיסות אישיות בתקופה זו ,לכל יעד ,לשקול
לבטלן.
כל מי שחוזר או חזר לאחרונה מחו"ל מתבקש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות ולפעול בהתאם .לתשומת לבכם – על פי
ההנחיות כעת ,גם השבים מכינוסים בין־לאומיים בחו"ל ,בכל מדינה ,מחויבים להיכנס לבידוד.
הצעדים שאנו נוקטים נועדו לשמור על בריאותכם ולהמשיך בשגרת המכללה מצד אחד ,ומצד שני להיות מוכנים לכל תרחיש
אפשרי ,במציאות הדינמית של התפשטות הנגיף.
לכן חשוב להישמע להנחיות משרד הבריאות והמכללה ולהקפיד לדווח על שינויים ,משום שמידע חדש משפיע על קבלת
ההחלטות ועל הפעולות הננקטות לשם מניעת התפשטות הנגיף .אנא פעלו באחריות כדי שנוכל להמשיך בשגרת פעילות
המכללה ככל האפשר בנסיבות הנוכחיות.
אנו מצידנו נקפיד להתעדכן בהנחיות ולעדכן אתכם בכל שינוי המשפיע על פעילות המכללה ,באמצעות אפיקי התקשורת
הרגילים.
בברכת בריאות לכול!
פרופ' עמי מויאל
נשיא המכללה

