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הנחיות לקהל המגיע לדיונים בפני רשם הפטנטים ,העיצובים וסימני המסחר בתקופת
החירום (נגיף הקורונה)

בהתאם לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-להנחיות משרד הבריאות ולהנחיות
משרד המשפטים ,ועל מנת לשמור על בריאות הציבור ,בהגיעכם לדיונים בפני הרשם
אנא הקפידו על ההוראות המפורטות מטה:
 חובה להגיע למתקני רשות הפטנטים עם מסיכה ולעטות אותה לאורך כל זמן
השהיה במתקני הרשות ,לרבות במהלך הדיון המשפטי (למעט אדם שמחמת
מוגבלות נפשית ,שכל ית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנע ממנו עקב
מוגבלותו לכסות במסכה את הפה ואת האף).
 יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
 יש להגיע למתקני הרשות בסמוך למועד הדיון שצוין בזימון.
 על המוזמן לדיון משפטי להציג הזמנה לדיון או החלטה שבה מצוין מועד הדיון.
 מספר הנוכחים בדיון לא יעלה על מספר הנוכחים שנקבע על ידי הרשות בהתאם
לתקנות ולהנחיות משרד המשפטים ומשרד הבריאות.
 בהתאם לכך ,הנוכחים באולם הדיונים יהיו בעלי זיקה ישירה להליך או ענין ממשי
בו ,אלא אם קבע הרשם אחרת .לא תותר כניסת מלווים ,למעט מלווה לאדם עם
מוגבלות הזקוק לסיוע של אחר ,או במקרים בהם יחליט הרשם כי נוכחותו של אותו
מלווה נדרשת.
 בכניסה למתקני הרשות ,תידרשו למלא הצהרה במענה על השאלות הבאות:
( )1האם אתה משתעל?
( )2האם חום גופך  38מעלות צלסיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע
האחרון?
( )3האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
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לאחר מענה שלילי לתשאול ,תתבצע ,ככל האפשר ,מדידת חום באמצעי שאינו
פולשני על ידי מאבטח או נציג הרשות.
לא תותר כניסה למקום לאדם עם חום גוף של  38מעלות צלסיוס ומעלה או למי
שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות ,למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל
מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 בעת שימוש במעלית במתקני הרשות ,יהיו במעלית עד מחצית מספר הנוסעים
המרבי המותר בה.
 יש להקפיד על שמירה על כללי היגיינה במשך כל זמן השהות במשרדי הרשות :יש
להקפיד על רחיצת ידיים תכופה או חיטוי תכוף באלכוהול; יש להימנע ככל הניתן
ממגע באף ובפה ,ולרחוץ ידיים לאחר מגע כזה; יש להשתעל ולהתעטש לתוך
המרפק; יש להימנע מלחיצות ידיים.

הנחיות אלו נקבעו בשל תקופת החירום ולצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.
ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת .יש לעקוב אחר ההנחיות העדכניות בסמוך
להגעה למשרדי הרשות ,כפי שיפורסמו לציבור הרחב ,לרבות באתר האינטרנט של
רשות הפטנטים.

בברכת בריאות טובה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים
רשם הפטנטים ,העיצובים
וסימני המסחר
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