משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 26מרץ2020 ,

התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה ,נכון לתאריך ה26.3.2020 -

שלום לכולם.
החוזר שנשלח אליכם ב  23.3.2020הכין אתכם ואותנו למצב בו אנחנו נמצאים מאז אתמול ב  ,17:00מצב של כמעט
סגר מוחלט בו ניתן לצאת עד למרחק של  100מטר.
החוזר בתוקף!
העדכון נועד על מנת להקל על רבים מכם שחוששים לבריאות הסוסים האהובים שלכם וחוששים לצאת לטפל בהם.
לאור החששות והמון שאלות להלן ההנחיות בפירוט:

 .1יש להדפיס את תקנות החירום כולל ההחרגות ולסמן בטוש זרחני מדגיש את ההחרגות של משרד החקלאות
הנוגעות אליך (ההחרגות של משרד החקלאות הן בעמוד )13-14
 .2ניתן להדפיס מכתב זה שילווה את התקנות ולהציג אותו בפני שוטר/פקח/איש צבא באם יתבקש מכם.
 .3אין אישורים פרטניים ,יש להצהיר על פי הסעיפים הבאים:
 .4אם אתה:


בעל אורוות סוסים



עובד באורוות סוסים



מאמן באורוות סוסים



בעלים של סוס באורוות סוסים

אתה מוכרז כעובד חיוני על פי סעיף  1ו 19 -בהחרגות


כעובד חיוני מותר להתנייד ולהגיע לטפל בסוסים.



טיפול בסוסים כולל:
 .iמתן אוכל
 .iiמתן שתייה/בדיקה של שקתות המים
 .iiiהוצאה של הסוסים לטיפולים (הברשה ,ניקוי רחצה ,טיפול בפציעות ,וכו')
 .ivהוצאה של הסוסים לפעילות גופנית/רכיבה/אימון (ללא מאמן!)
 .vלא יתקיימו חוגי רכיבה כולל אימונים עם מאמן (אחד על אחד),כולל רכיבה טיפולית (אין
החרגות).
 .viהוצאה של הסוסים למכונת הליכה
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 .5ניתן להוביל סוסים.

 מוביל סוסים הנו עובד חיוני על פי סעיף  17בהחרגות
 .6טיפול רפואי בסוסים

 רופא וטרינר הנו עובד חיוני על פי סעיף  5להחרגות ויכול להגיע לטפל בסוסים
 .7מפרזל/מטלף :

 מפרזל ומטלף הנו עובד חיוני על פי סעיף  2וסעיף  5להחרגות
 .8מזון לסוסים ,מובילי מזון (חציר ומזון מרוכז כולל תוספי מזון)

 הנם עובדים חיוניים על פי סעיף  4להחרגה
 .9מנהלי האורוות ידאגו לקיום הנחיות משרד הבריאות ולציוד הנדרש לשם כך .בכלל זה:


עמדה לשטיפת ידיים במים וסבון .מומלץ לספק גם אלכוהול לחיטוי ידיים בג'ל או בנוזל.



יש לשמור מרחק של  2מטר לפחות בין בני אדם ועד  10אנשים במתחם האורווה .חשוב לזכור כי
סכנת ההדבקה הנה בן אדם לאדם ,לא מאדם לסוס.

 .10ניקיון התאים ימשך באותה תדירות הנהוגה באורווה .באם עובדים באורווה מספר מנקי תאים ,יש לדאוג כי
לא יעבדו בסמיכות אחד לשני וישמרו על מרחק מינימלי של לפחות  2מטר ,יש לשטוף ידיים ולחטאם טרם
התחלת העבודה ,בתום העבודה יש לחזור על שטיפת הידיים והחיטוי.
 .11רכיבה על סוסים תבוצע בשטחים פתוחים המתאימים להמשך פעילות תחת הקפדה על התנהלות תקינה על
פי ההנחיות מטה:


עם הגעת המאמן/בעלים/רוכב לאורווה הנ"ל ישטוף ידיים בסבון ויחטא את ידיו.



איכוף הסוסים יתבצע במרחק של  2מטר בין סוס לסוס ובין אדם לאדם ,הוצאת הציוד מחדר
האוכפים תתבצע ע"י אדם אחד בכל פעם.



הרכיבה במגרשים תעשה במרחק של לפחות  2מטר בין רוכב אחד לשני.



בקירור הסוס יש לשמור מרחק בין סוס לסוס לפחות  2מטר



ביציאה מהמגרש יש לוודא ריחוק לפחות  2מטר מרוכבים אחרים במגרש

באם ניתן ,מומלץ לרכב לבד במגרש  ,או לתזמן את הרכיבות לאורך כל היום על מנת למנוע קירבה בין
הרוכבים והסוסים.
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לסיכום:
אתם עובדים חיוניים  ,עובדים חיוניים רשאים על פי תקנות החירום להתנייד והגיע לאורוות סוסים.
באם עצר אתכם שוטר יש להציג בפניו:
 .1תקנות לשעת חירום עם ההחרגות מודגשות ,ההחרגות התקפות אליך
 .2ניתן להציג מכתב זה
 .3להצהיר על תפקידך או מי אתה (בעלים של אורווה ,רוכב ,בעלים של סוס ,מפרזל  ,רופא וטרינר וכו')
 .4לנסוע בבטחה

בריאות לכולם.

בברכה
ד"ר צביה מילדנברג
רופאת סוסים שו"ט
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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