משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 22מרץ2020 ,
התנהלות בגני חיות ופינות חי בעת משבר מגפת הקורונה ,נכון לתאריך ה22.3.2020 -
ישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה .לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום
בגני חיות ופינות חי .הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקיום הוראות אחרות של משרדי
הממשלה:
בתאריך ה 15.3.2020 -הוציא משרד הבריאות הנחיות הקובעות כי כל גני החיות ופינות החי בישראל
יסגרו למבקרים.
בתאריך ה 20.3.2020 -פורסמו תקנות לשעת חירום ,בתקנות ישנם החרגות רחבות בתחום החקלאות
כאשר בסעיף  19ישנה התייחסות לענפי החי הכוללים גני חיות ופינות חי.
לאור ההחרגה כל עובד/בעלים של פינת חי/גני חיות רשאי לצאת ולטפל בבעלי החיים ,תוך שמירה על
הנחיות והוראות משרד הבריאות.
יש להדפיס את התקנה עם ההחרגות בדגש על ההחרגה למשרד החקלאות ,להחזיק את העותק
המודפס ברכב ,במידה ויפנו אליכם נציגי החוק יש להראות את התקנה עם ההחרגה של משרד
החקלאות (סעיף  )19ולהצהיר כי בעלים  /עובדים בפינת חי וגני חיות .אין צורך ביותר מהצהרה.
לא יינתנו היתרים פרטניים שכן ישנה את ההחרגה.
גני חיות ,בעלי פינות חי  /אחראי פינות חי יש לנהוג על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות,
מובא מטה חידוד של הדברים:
.1
.2
.3
.4
.5

יש לשטוף ידיים בתחילת וסיום העבודה ,במתחם לשטיפת ידיים להוסיף חיטוי לידיים (אלכוהול
 70%ג'ל או נוזל).
כל העובדים במתחם פינת החי חייבים לשמור על מרחק של  2מטר בן אחד לשני.
יש לדאוג לשגרת האכלה לה מורגלים בעלי החיים בפינת החי.
יש לדאוג למי שתייה טריים כל יום ולמשך כל היום לבעלי החיים.
יש לנקות את מתחמי התצוגות/כלובים בתדירות הרגילה.

 .6יש לדאוג לביקור וטרינר מטפל אחת לחודש לפחות על פי תקנות אחזקת בעלי חיים שלא לצרכים
חקלאיים ולתייק את דוח הטיפול בתיק הטיפולים( .בהחרגות סעיף מס' .)5
בברכה
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