
התו הסגול לתיירות בערבה



אימוץ נוהל משרד הבריאות–התו הסגול 
המלצה להתאמת אתרי התיירות לשגרת הקורונה

הוא נוסח ונבנה בחשיבה  , התו הסגול הינו תו תקן לניקיון בתיירות•
משותפת עם צוות וועדת תיירות אזורית ואנשי מקצוע מתחום התיירות  

והפיתוח האסטרטגי ונשען על הנחת עבודה כי אנו נידרש לכך
.ולכן אנו מקדמים הנחיות אלו על מנת להגיע מוכנים יותר ליום שאחרי

התו הסגול יעודכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתקנים אותם  •
.הממשלה מפרסמת

:תהליך הענקת התו במועצה•

היערכות מתחם התיירות להתאמות הנדרשות וחתימה על הצהרת -נערכים•
.התחייבות ליישום ההתאמות

.אישור על ידי מחלקת רישוי במועצה–מאשרים•

.לאחר קבלת אישור התו הסגול–מארחים•

מארחים

מאשרים

נערכים



ממונה  )"מנהל מתחם התיירות הוא האחראי הישיר לביטחון הבריאותי של עובדיו והאורחים בעסק -אחריות▪

ועליו למלא הצהרת בריאות יומית עבורו ועבור כל העובדים בעסק  "( מטעם העסק לביצוע הנחיות ימי קורונה

(.נוסח ההצהרה בהמשך המצגת)

במידה ויתגלה חלילה חולה . יש לנהל רישום יומי מדויק ובו של הלקוחות והספקים המגיעים לעסק-רישום▪

!קורונה על בעל העסק להעביר את הנתונים משרד הבריאות

.שמירה על מרחקים והנחיות בריאות, יש לדאוג לשילוט בנוגע לעמדות חיטוי-מידע ▪

.הצבת מתקני חיטוי ידיים במקומות בולטים ועידוד לשימוש תכוף-אישית הגיינה▪

פינוי אשפה בתכיפות רבה  -אשפה▪

.האטרקציה לשמירה וניקיון מקסימלי/ המרחבים / התאמת המבנה -המקום ▪

התאמת מתחמי התיירות לנהלי ניקיון



כללי

חובת מיגון בהתאם להנחיות משרד  
הבריאות במרחב הציבורי עבור מנהל 

האתר העובדים והאורחים

עם אורחאינטרקציהבכל 

.  לעטות מסיכת פהחובה▪

.מטר מאדם לאדם2לשמור על מרחק ▪

.להקפיד על רחיצת ידיים מספר פעמים ביום▪

.חתימה על הצהרת בריאות▪



,  צימר, חאן
אטרקציה  
והסעדה

חאן  

.אוהל יותאם למשפחה אורגנית אחת•

בהתאם לכך לכל משפחה יוקצה תא שירותים ומקלחת אישית לכל  •

.תקופת האירוח

שולחנות דורשים  , מעקות, מתגים, כפתורים, חיטוי במקום ציבורי ידיות•

.חיטוי באמצעות ריסוס או ניגוב בחומרי חיטוי

.לא יותר שימוש במטבח משותף או מרחבים משותפים•

.אוהל/ לפני ואחרי אירוח יש לחטא את החדר •

צימר

חיטוי ברסס וחיטוי  . צימר יעבור חיטוי מלא בכל עזיבת משפחה•

(פרטים בנספח)משטחים 

:ניתן לפרק את חבילת האירוח עבור האורחים על מנת להוזיל עלויות•

.  מעלות65מצעים מכובסים בטמפרטורה מעל 

(פרטים בנספח)בעלות נפרדת , כלי אוכל חד פעמיים מתכלים

אטרקציה

.יש להתאים ככל הניתן את האטרקציה למרחב הפתח•

.ניגוב בחומרי חיטוי אחרי כל אורח, יש לחטא שירותים ברסס•

הסעדה

שירותי ההסעדה יעבדו לפי ההנחיות למשלוחי מזון עד לעדכון בנושא •

מטעם משרד הבריאות



נספח 
הצהרת  

בעל העסק

הצהרת אתר תיירות בדבר יישום ההמלצות הנדרשות

._______________:תאריך

.___________________:שם מנהל העסק התיירותי

.___________________: שם האטרקציה

.__________________.:ז.ת

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום . 1
העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים לתו תקן סגול לתיירות  

ערבה לטובת שמירה על בריאות הציבור

אני מוכן לביקורת בעסק בתוך שבועיים מיום ההצהרה לשם  . 2
.בדיקת התנאים ואישורם

________________: חתימה



הצהרת  
בריאות

דוקסהצהרת בריאות ניתן למלא גם בטופס גוגל 

___________________________: שם מלא

________________________: תעודת זהות

________________________: מקום עבודה

בה נמצא כי חום  , ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף\אני מצהיר
.מעלות צלזיוס38גופי אינו עולה על 

*.ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה\ה כי איני משתעל\אני מצהיר

____________________: תאריך

____________________: חתימה 

למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או * 
.אלרגיה אחרת



המלצות  
נוספות

,  דוקסהמלצה על גוגל –רישום לקוחות וספקים במדיה הדיגיטלית ▪
...בוואסטאפטופס רישום שניתן להעביר 

/ תא שירותים / אוהל / יש לדאוג לשילוט שמי עבור משפחה לכל חדר בחאן▪
.  מקלחת וכיור

חומרי חיטוי ומוצרי היינה נוספים קיימים אצל הספקים המקומיים  ▪
מגבוני חיטוי , מתקנים+גל חיטוי )המוצרים נבחנו לשימוש עבור חיטוי  

,  כפפות, ספריי חיטוי על בסיס אלכוהול או על בסיס אקונומיקה, משטחים
חומרי חיטוי לריסוס במחרבים  , כלי אוכל חד פעמיים אקולוגים, מסיכות

..ציבוריים על ידי מרססים ועוד

בלי  / ללינה עם ) מתחמי הצימרים יכולים לשקול פירוק חבילת האירוח ▪
ותוספת  . על מנת לייצר עלות בסיס נמוכה יותר( בלי כלי אוכל/מצעים  ועם

.על כלי אוכל חד פעמיים מתכלים וכביסה מחוטאת

:תהליך הנעת התקן▪

.נשמח לסייע ולהדריך על מנת להתאים את העסק לתנאים החדשים–נערכים▪

aravatourism@arava.co.ilאת טופס ההצהרה יש להעביר למייל –מאשרים▪

.אישור על ידי מחלקת רישוי במועצה לאחר תיאום ביקור באתר–מארחים▪

mailto:aravatourism@arava.co.il

