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הנדון :הנחיות להפעלת מתחם "דרייב אין"

מתחמי דרייב-אין לצורכי צפייה בסרטים ללא יציאה מהרכב אושרו בעבר בגל הראשון ,אישור זה הינו
אישור תוספתי מחמיר יותר לקיום אירועי תרבות נוספים במתחמי הדרייב אין.
אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף
הקורונה החדש – הגבלת פעילות) ,תש"ף ,2020-הצווים ,והנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה
בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין.
להלן כללים והנחיות שהוכנו יחד עם משרד התרבות והספורט המחייבים את כלל המפעילים של
המתחמים ,לצורך שמירה על בריאות ומניעת הידבקות והדבקה בנגיף הקורונה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

קניית כרטיסים ותיקופם יעשו על ידי אמצעים אלקטרוניים.
על מפעיל האירוע להעמיד סדרן  1על כל  20רכבים לצורך וידוא שמירה על הכללים וההנחיות.
תותר כניסה רק לרכבים עם  4גלגלים ,לפחות (ללא אופנועים או רכבים פתוחים כמו ג'יפ).
בכניסה סדרני המתחם יוודאו שמספר הרכב ,שמות האנשים ומספרי הזהות שלהם תואמים
להזמנה האלקטרונית.
ניתן להכניס עד  200רכבים פרטיים למתחם.
מרווח בין הרכבים יעמוד על  2מטרים לפחות ,במידה והמופע מתקיים עם חלונות או גגות
פתוחים.
לא תתקיים חלוקה או מכירה של מזון או שתיה באירוע.
יציאה לשירותים לפי תיאום עם סדרני המקום .בכל עת תהיה משפחה אחת על כל תא שירותים.
יש לחטא את השירותים אחת לשעה.
יש לוודא כי יש עמדות חיטוי לידיים מחוץ לתאי השירותים.
ניתן להקרין סרט.
ניתן לקיים הופעה חיה עד  10אנשים על הבמה (כולל סדרנים ואנשי סאונד) במידה וזהו עיסוקם
העיקרי של המופיעים והם מוגדרים כקפסולה.
נגנים יעטו מסכות משך כל זמן ההופעה למעט כלי נשיפה שיופיעו במרחק  7מטרים משאר הנגנים/
מופיעים.
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יד .זמרים יעמדו במרחק של  7מטרים אחד מן השני ,מן הנגנים או שאר המופיעים על הבמה.
טו .יש להעמיד לטובת המופיעים עמדות חיטוי משני צידי הבמה.
טז .הציוד הרלוונטי ,לרבות המיקרופונים ,ערכות הסאונד יעברו חיטוי לפני כל מופע.

בכבוד רב,
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

העתק:
חה"כ יואל (יולי) אדלשטיין ,שר הבריאות
חה"כ חילי טרופר ,שר התרבות והספורט
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
מר רז פרויליך ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
ד"ר אודי קלינר ,סגן ראש שירותי בריאות הציבור
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש משרד הבריאות
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועמ"ש
עו"ד טל וינר שילה ,לשכה משפטית
שלומי וריאט ,יועץ לשכת שר הבריאות
רותי גרוס ,ראש תחום חטיבת הבריאות ,לשכת משנה למנכ"ל
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