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 מטרת ההוראה .1

לתאר את יישום הנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד מטרת ההוראה הינה 

ביוב במועצה מערכות בנושא: מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים העוסקים בהכלכלה 

 ( .1מקומית שהם )מסמך ישים 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל

 תוכן ההוראה .3

 

ות ביוב באזור הדרום. לאור כך, קיים סיכון התגלו שרידי נגיף הפוליו במקור לאחרונה .3.1

 של חשיפה לנגיף לעובדים העוסקים בביוב, קולחין ואנשי המעבדות הדוגמות מי ביוב.

נגיף הפוליו הינו נגיף מדבק הגורם למחלת מערכת העצבים הנקראת פוליומייליטיס  .3.2

 או שיתוק ילדים. ההדבקה מתרחשת מאדם לאדם באמצעות מגע עם רוק או צואה

של האדם החולה. במקרים רבים הנגיף מופרש מהגוף ללא כל סימנים. על פי רוב 

( ההדבקה אינה גורמת לתסמינים. אולם, באחוז אחד מן המקרים, 90% -)למעלה מ

חודר הנגיף למערכת העצבים ואז הוא גורם לשיתוק, לרוב ברגליים. במקרים נדירים 

 מה ולמוות.עוד יותר, גורם הנגיף לשיתוק של שרירי הנשי

על עובדים הבאים במגע עם מי ביוב  לאור האמור לעיל, להלן הוראות המיועדות להגן .3.3

 ושפכים במסגרת עבודתם:

 אמצעי מיגון אישיים: .3.3.1

 חלוק/אוברול .3.3.1.1

 משקפי מגן .3.3.1.2

 כפפות .3.3.1.3

 נעליים סגורות .3.3.1.3

 כובע .3.3.1.3

ניתן להשתמש בנשמיות לשם עזרה טכנית לעובד על מנת למנוע  .3.3.1.3

 מגע ידיים באזור הפנים.

 ה יתרה על הגיינה אישית:הקפד .3.3.2
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רחיצת ידיים תכופה עם סבון במיוחד לאחר יציאה מהשירותים  .3.3.2.1

 ולפני מגע עם אוכל ועישון, והימנעות ממגע ידיים באזור הפנים.

יש להימנע מאכילה, עישון ושתייה באזורי העבודה עם שפכים  .3.3.2.2

 ומי ביוב.

בסוף יום העבודה יש להסיר את בגדי העבודה ולהשאירם  .3.3.2.3

ת המיועדים לכך. אין לכבס בגדי עבודה בבית, אלא במרוכז, במקומו

 במקומות העבודה, בהתאם לסידור הקיים אצל המעסיקים.

 חיסונים .3.3.3

על פי המלצת משרד הבריאות, עובדי הביוב ומכוני טיהור  .3.3.3.1

השפכים חייבים להיות מחוסנים נגד המחלות הבאות: שיתוק ילדים 

)פוליו(, טטנוס )פלצת( ודיפתריה )אסכרה(. יש להפנות את העובדים 

שטרם חוסנו או לא קיבלו מנות דחף של החיסונים הנ"ל לקבלת 

ד קבלת החיסונים על ידי החיסונים בלשכות הבריאות. יש לתע

 העובדים כולל סוג החיסון ומועד קבלתו.

אם מופיעים  –ערנות לגבי הופעת תסמיני מחלקת הפוליו  .3.3.3.2

תסמיני מחלה חדה, כגון חום, כאבי ראש, עייפות, ישנוניות, כבי 

שרירים, בחילה, הקאות או חולשת שרירים, יש לפנות לטיפול רפואי 

 ללא דיחוי.

 תפעול ליישום הנחיות אלו. מועצה מקומית שהם .3.3

  כל מקרה חריג ידווח למנהלת משאבי אנוש. .3.3

 

 חריות ביצועא .3

 מנכ"ל המועצה המקומית .3.1

 ומחלקות מנהלי אגפים .3.2

 עובדים .3.3
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 מסמכים ישימים .3

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה הנחיות  - 1מסמך ישים  .3.1

הידבקות במחלת פוליו בנושא: מניעת  415847מספר מסמך  16/6/13מתאריך 

 לעובדים במערכות ביוב

 

 נספחים .3

 

 תפוצה .7

 ראש המועצה .7.1

 מנכ"ל המועצה .7.2

 מנהלת משאבי אנוש .7.3

 מנהלי אגפים ומחלקות .7.3

 מנהל מוקד עירוני .7.3

 דוברת המועצה .7.3

 עובדים .7.7

 

 מנכ"ל המועצהתפקיד:  שי אברהמיכותב ההוראה:   

 ראש המועצהתפקיד:  גיל ליבנהמאשר ההוראה:  

 

 

 

 


