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 "ב אייר, תש"ףי

 לכבוד

 מנכ"לי מפעלים וחברות

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

 'שגרת קורונה' –הנדון: שלב חדש במאבק הקורונה 

לשמחתנו, צלחנו את השלב הראשון במאבק נגד חדירת וירוס הקורונה לתפן וזאת בזכות שיתוף הפעולה וההקפדה 
 של כולכם על הכללים וההנחיות.

 'שיגרת קורונה'. –כעת, אנו בפתחו של שלב נוסף  

המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן רואה חשיבות רבה בנושא שמירת בריאות העובדים במפעלים לצד הגדלת 
 היקף התעסוקה ושמירה על רצף תפעולי בכלל המפעלים, חברות והעסקים הפועלים בתחום המועצה.

א את מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, להתקין תקנות חירום הבי covid 19נגיף הקורונה החדש  •
המחייבות את כולנו לעמוד בסטנדרטים חדשים וכוללות הנחיות שונות שנועדו לשמור על בריאות העובדים. כפועל 
יוצא, המדינה החליטה במסגרת תקש"ח על מיסוד "תו סגול" לעסקים/מקומות עבודה אשר יאפשר להם להמשיך 

ד גם בתקופה זו ולהגדיל את מצבת כ"א בארגון מעבר למגבלה הקיימת בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר לעבו
 .2020-עובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( התש"ף 

 אנו שמחים להעמיד לרשותכם את האפשרות למלא את ההצהרה אודות "התו הסגול" באתר המועצה בכתובת: 

www.tefen.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=5083//https:  

בחודש הקרוב, תפעל המועצה על פי התקנות לשעת חירום לאכוף את העמידה בכללי 'התו הסגול' והתקנות וזאת 
 למען המשך תפקוד תקין של המפעלים ושמירה על בריאות העובדים. 

חירום נגד התפשטות נגיף הקורונה במתחמים  פקחי המועצה הוסמכו לאכוף עמידה בתקנות שעת
העסקיים/תפעוליים /ציבוריים. מדיניות האכיפה  תנוהל בהתאם ובכפוף לתקנות שעת חירום הקיימות לעניין נגיף 

 הקורונה החדש. 

ככלל, האכיפה תשולב בהסברה ומתן  מידע למפעלים/עסקים בשטח המועצה כיצד לפעול על מנת לעמוד בהנחיות 
 תקש"ח.

אני רואה בכם שותפים מלאים להמשך המאבק למניעת כניסת הוירוס למרחבי המועצה. עובדי המועצה עוסקים 
 במלאכה להתמודדות עם נגיף הקורונה, והם עומדים לרשותכם במתן מענה.

 ביחד נעבור גם את זה!

 בברכה,

 סיגל שאלתיאל הלוי
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