התו הירוק לתיירות המרחב הכפרי

שיקום התיירות במרחב הכפרי -כללי
ראשית ,נאמר שישנו סיכון בריאותי בהישארות ארוכה מידי בקופסת הלחץ הביתית
במרחבים האורבניים .ונופש כבר מזמן הוכח כבריא והכרחי בחברה שלנו .הוצאה של
אנשים ל"התרעננות" מחוץ למקום מגוריהם יכולה להועיל בצורה משמעותית לחוסן שלהם
במצב הלא פשוט הזה.
לאור זאת נאמר שבמרחב הכפרי ככלל ישנו הפוטנציאל הגבוה ביותר לקיום התרעננות
ונופש במרחבים פתוחים ללא התקהלויות
לא צריך להכביר בחשיבות של החזרת ענף התיירות בפריפריה ובמרחבים הכפריים
לפעילות ולהנעת המעגל העסקי והכלכלי שנשען על התיירות כמנוע צמיחה מרכזי.

התו הירוק – אימוץ נוהל משרד הבריאות
המלצה להתאמת אתרי תיירות המרחב הכפרי לשגרת הקורונה

• התו הירוק הינו תו תקן לניקיון מחמיר בתיירות ,הוא נוסח ונבנה בחשיבה משותפת עם צוות וועדת תיירות
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 הירוק יעודכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתקנים אותם הממשלה מפרסמת.

מאשרים

• תהליך הענקת התו במועצות האזוריות:
• נערכים  -היערכות מתחם התיירות להתאמות הנדרשות וחתימה על הצהרת התחייבות ליישום ההתאמות.
• מתחייבים -הצהרת התחייבות בעל העסק ליישום ההתאמות באתר שלו
• מארחים – לאחר עמידה בתנאי התו הירוק.

נערכים

מארחים

התאמת מתחמי התיירות לנהלי ניקיון
▪ אחריות  -מנהל מתחם התיירות הוא האחראי הישיר לביטחון הבריאותי של עובדיו והאורחים בעסק ("ממונה
מטעם העסק לביצוע הנחיות ימי קורונה") ועליו למלא הצהרת בריאות יומית עבורו ועבור כל העובדים בעסק
(נוסח ההצהרה בהמשך המצגת).
▪ רישום  -יש לנהל רישום יומי מדויק של הלקוחות והספקים המגיעים לעסק .במידה ויתגלה חלילה חולה קורונה
על בעל העסק להעביר את הנתונים משרד הבריאות!
▪ מדידת חום -בכניסה לכל אתר ואתר יימדד חום למבקרים
▪ מידע  -יש לדאוג לשילוט בנוגע לעמדות חיטוי ,שמירה על מרחקים והנחיות בריאות.
▪ הגיינה אישית  -הצבת מתקני חיטוי ידיים במקומות בולטים ועידוד לשימוש תכוף.
▪ אשפה  -פינוי אשפה בתכיפות רבה
▪ המקום  -התאמת המבנה  /המרחבים  /האטרקציה לשמירה וניקיון מקסימלי.

חובת מיגון בהתאם להנחיות משרד
הבריאות במרחב הציבורי עבור
מנהל האתר העובדים והאורחים
בכל אינטראקציה עם אורח
▪ חובה לעטות מסיכת פה.
▪ לשמור על מרחק  2מטר מאדם לאדם.
▪ להקפיד על רחיצת ידיים מספר פעמים
ביום.
▪ חתימה על הצהרת בריאות.

סיורים בגנים לאומיים /פארקים /שמורות טבע /אתרי מורשת /אתרי
קטיף עצמי בתשלום /חוות חקלאיות
•
•
•

מגבלה על התקהלות באתר ובהתאם למדד הכמותי שיעודכן מעת לעת ע"י משרד
הבריאות
השליטה בכמות האנשים תתבצע בעזרת מערכת הזמנות און ליין או בקרה אנושית
שתגביל את מספר האנשים.
באתר עצמו תתבצע בקרה של מניעת התקהלויות בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

סיורים בשטחים פתוחים
במרווחים של  2מ' לפחות בהתאם להנחיות משרד הבריאות

טיולי סוסים /ג'יפים /ריינג'ר
יותרו למשפחות אורגניות .על ג'יפ /ריינג'ר כאשר הנהג יחבוש מסיכה או כל הגבלה
אחרת שתוטל עליו ע"י משרד הבריאות.

צימרים
• צימר יעבור חיטוי מלא בכל עזיבת משפחה .חיטוי ברסס וחיטוי משטחים.
* יהיה נוהל חיטוי חדר הכולל ידיות ,מתגים ,משענות וכו' .לפני ניקוי חדר תעבור המנקה
ותחטא ואז תתחיל נקיון.
• ניתן לפרק את חבילת האירוח עבור האורחים על מנת להוזיל עלויות :מצעים מכובסים
בטמפרטורה מעל  65מעלות .כלי אוכל חד פעמיים מתכלים ,בעלות נפרדת.
• ארוחות בהזמנה מתואמת בהגשה לחדר.

אירוח קיבוצי  /כפרי מפוזר מבנים יחידניים[
•
•
•
•
•
•
•

יחידות האירוח יעברו חיטוי מלא בכל עזיבה
בכל חדר יהיו מסכות אלכוג'ל ומד חום לאורחים
יהיה נוהל חיטוי חדר הכולל ידיות ,מתגים ,משענות וכו' .לפני ניקוי חדר תעבור
המנקה ותחטא ואז תתחיל נקיון.
על עגלת הנקיון יהיה צ'קליסט חיטוי וניקוי מסודר לחדר
באתר יוצבו שלטים לתזכורת למסיכה ושמירת מרחק
תהליך צ'ק אין קצר -מינימום ממשק בין הצוות לאורחים ,מעטפות ומפתחות בחדר
גביה בטלפון ולא פרונטלית או תשלום באשראי מינימום מגע .אם נדרש -יש לשים
מחיצות

צימרים ,אירוח
קיבוצי /כפרי

אירוח קיבוצי  /כפרי במבני קומות או מבנים עם כמה יחידות
•
•
•
•
•
•
•

•

יישמר מרחק של  2מ' לפחות בין כל יחידת אירוח ומשטחים חיצוניים לחדרים,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות .במידת הצורך יסגרו יחידות מסוימות אם לא
עומד בתנאי המרחק.
יחידות האירוח יעברו חיטוי מלא בכל עזיבה.
יהיה נוהל חיטוי חדר הכולל ידיות ,מתגים ,משענות וכו' .לפני ניקוי חדר תעבור
המנקה ותחטא ואז תתחיל נקיון.
בכל חדר יהיו מסכות ,אלכוג'ל ומד חום לאורחים.
על עגלת הנקיון יהיה צ'קליסט חיטוי וניקוי מסודר לחדר.
באתר יוצבו שלטים לתזכורת למסכות ושמירת מרחק.
תהליך צ'ק אין קצר -מינימום ממשק בין הצוות לאורחים ,מעטפות ומפתחות
בחדר או בכניסה לחדר.
גביה בטלפון ולא פרונטלית או תשלום באשראי מינימום מגע .אם נדרש -יש
לשים מחיצות

אירוח קיבוצי
כפרי

חאן
• אוהל יותאם למשפחה אורגנית אחת.
• בהתאם לכך לכל משפחה יוקצה תא שירותים ומקלחת אישית לכל תקופת האירוח.
• חיטוי במקום ציבורי ידיות ,כפתורים ,מתגים ,מעקות ,שולחנות דורשים חיטוי
באמצעות ריסוס או ניגוב בחומרי חיטוי.
• לא יותר שימוש במטבח משותף או מרחבים משותפים.
• לפני ואחרי אירוח יש לחטא את החדר  /אוהל.

אטרקציה במקום סגור /מרכזי מבקרים  /מוזיאונים
מרבית מרכזי המבקרים והמוזיאונים במרחב הכפרי כוללים פעילויות במרחב הפתוח.
ההתמקדות בפעילויות תעבור למרחבים הפתוחים.
הנחיות לגבי מרחבים סגורים יהיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחנויות מסחר.

הסעדה
• שירותי ההסעדה יעבדו לפי ההנחיות למשלוחי מזון עד לעדכון בנושא מטעם משרד
הבריאות

חאנים
אטרקציות
מרכזי מבקרים

נספח
הצהרת
בעל העסק

הצהרת אתר תיירות בדבר יישום ההמלצות הנדרשות
תאריך._______________:
שם מנהל העסק התיירותי.___________________:

שם האטרקציה.___________________ :
ת.ז.__________________:.
 . 1אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה
נשמרים כל הכללים המפורטים לתו תקן ירוק לתיירות הכפרית לטובת
שמירה על בריאות הציבור

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

הצהרת בריאות
לאתרי הלינה

הצהרת בריאות ניתן למלא גם בטופס גוגל דוקס
שם מלא___________________________ :
תעודת זהות________________________ :
מקום עבודה________________________ :
אני מצהיר\ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף ,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על
 38מעלות צלזיוס.

אני מצהיר\ה כי איני משתעל\ ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה*.
תאריך____________________ :
חתימה ____________________ :
* למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

המלצות נוספות

• רישום לקוחות וספקים במדיה הדיגיטלית – המלצה על גוגל דוקס ,טופס רישום שניתן להעביר
בוואסטאפ...
• בחאן יש לדאוג לשילוט שמי עבור משפחה לכל חדר  /אוהל  /תא שירותים  /מקלחת וכיור.
• חומרי חיטוי ומוצרי היינה נוספים קיימים אצל הספקים המקומיים המוצרים נבחנו לשימוש עבור
חיטוי (גל חיטוי +מתקנים ,מגבוני חיטוי משטחים ,ספריי חיטוי על בסיס אלכוהול או על בסיס
אקונומיקה ,כפפות ,מסיכות ,כלי אוכל חד פעמיים אקולוגים ,חומרי חיטוי לריסוס במחרבים ציבוריים
על ידי מרססים ועוד..

• מתחמי הצימרים יכולים לשקול פירוק חבילת האירוח ( ללינה עם  /בלי מצעים ועם/בלי כלי
אוכל) על מנת לייצר עלות בסיס נמוכה יותר .ותוספת על כלי אוכל חד פעמיים מתכלים וכביסה
מחוטאת.
• תהליך הנעת התקן:
• נערכים – נשמח לסייע ולהדריך על מנת להתאים את העסק לתנאים החדשים.
• מתחייבים – התחייבות בעל העסק ליישם את הנהלים
• מארחים – בהנאה

