מצ"ב הנחיות לנבחנים לבחינה חשב שכר בכיר שצפויה להתקיים ב28.2.2021-
בנייני האומה שז"ר  1ירושלים
לנוכח מגפת  ,covid-19בכדי לקיים את הבחינה באופן בטוח ותוך הקטנת סיכון להדבקה נדרשת
היערכות מקדימה .ההתקהלות במתחם אסורה .כמו כן ,לא ניתן להגיע עם מלווים.
הודעה זו באה לפרט את הנהלים והכללים הנדרשים מהנבחנים להשתתפות בבחינה לעת הזו.
בכדי למנוע ככל האפשר מגע והעברת המחלה.
ההגעה למקום הבחינה עפ"י היערכות משרד הבריאות לביצוע בחינות:
היציאה מהבית תיעשה תמיד עם מסיכת פה-אף .הנבחן יבדוק את החום לפני צאתו למקום
.1
הבחינה ,ולא ייצא כלל מהבית בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
סובל מתסמיני מחלת הקורונה.
א.
נדרש לבידוד בית לפי הנחיות משרד הבריאות (לרבות במקרה של מחלת חום ,כאמור
ב.
בצו בריאות העם (בידוד בית) סעיף  2א .)1
חולה מאומת לקורונה (שטרם החלים).
ג.
בכל אחד מהמקרים הנ"ל יש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות.
.2
בנסיעה באוטובוס (תחבורה ציבורית או הסעה) יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
.3
במונית  -נוסע אחד בלבד (בנוסף לנהג) ,כשהנהג והנוסע חובשים מסיכת פה אף ,הנוסע יושב
.4
במושב האחורי והחלונות פתוחים.
רכב פרטי  -ניתן להגיע ברכב פרטי בו ישהו רק בני אותו משק משפחתי או יחידים השוהים
.5
יחד במקום אחד.
בהליכה רגלית למקום הבחינה יש להגיע לבד.
.6
על כלל הנבחנים ואנשי הצוות לנוע באופן ממוגן בהתאם לתקנות והנחיות משרד הבריאות כל
.7
הזמן ,כולל בזמן הבחינות .כל השוהים במקום הבחינה מחויבים להגיע עם מסכה ולעטות
אותה במשך כל זמן השהיה במקום.
עם סיום הבחינה והחזרת המחברת לבוחן ,ירשום הבוחן את פרטי התלמיד ושעת סיום
.8
הבחינה.
חלה חובת רישום בכניסה למקום הבחינה  -יוצב נציג מטעם לשכת רואי חשבון  -אשר וידא
.9
רישום וקבלת טופס הצהרת בריאות חתום.
לא תינתן כניסה למקום הבחינה ללא הצהרת בריאות שנחתמה מראש ורישום בכניסה.
.10
השיבוץ לחדרי הבחינה יישלח לנבחנים עד  24שעות לפני מועד הבחינה.
.11
יש לבצע שטיפת ידיים במים וסבון או בג'ל אלכוהול או בכל חומר חיטוי מאושר אחר בכניסה
.12
למקום הבחינה ובעת היציאה ממנו.
בזמן ההמתנה לתחילת הבחינה יש לשהות באולם הבחינה .האולמות ייפתחו בשעה .10:00
.13
מאחר והאולם ממוזג ,מומלץ להביא ז'קט או לבוש עליון מסוג כלשהו.
.14
נבחנים יקרים ,יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולשמור מרחק של  2מטר בין אדם לאדם
בכל עת ,כניסת הנבחנים תעשה תוך בקרה באופן בו לא תיווצר התקהלות בפתחי הכניסה.
נבחן שסיים את הבחינה ייצא באופן מידי מהכיתה ומשטח בנייני האומה.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,נבחן שיחלה בקורונה במהלך  14ימים לאחר הבחינה ,מחויב לדווח
על כך ללשכת רואי חשבון ,לצורך חקירה אפידמיולוגית.
 oלנוחיותכם טופס הצהרת בריאות.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להעביר לתלמידים את מלוא ההנחיות שהועברו אליכם וכן להנחותם
לפעול בהתאם להיערכות משרד הבריאות ביום הבחינה.
חשוב שההנחיות תגענה בהקדם האפשרי לכל התלמידים שעתידים להיבחן ,על מנת למנוע מהם עוגמת
נפש מיותרת בשעת המבחן.
נבקש את שיתוף הפעולה שלכם ,על מנת שנוכל לצלוח תקופה מאתגרת זו ,ונאחל לנבחנים הצלחה
רבה בבחינות.
בברכה,
מיטל לוי
מחלקת חשבי שכר

