נהלי מועדון חדשים לצוללים לתקופת הקורונה  -התו הסגול:


הצלילות והשכרת הציוד יתאפשרו בהרשמה מראש בלבד.



על כל צולל למלא טופס הצהרה רפואית אינטרנטי –ולהציג את האישור בהגיעו לדלפק.
https://diving.org.il/index2.php?id=1500&club=northwind&lang=HEB



חובה להגיע עם מסכה וכפפות חד פעמיות ובקבוק מים אישי – מקרר לטובת מזון ושתייה של הצוללים
יועמד ברחבת המועדון ויחוטא אחת לשעה עגולה.



דלפק – קבלת/החזרת ציוד – עד שני אנשים בו זמנית ,תוך שמירה על מרחק של  2מטר אחד מהשני.



בזמן קבלת הציוד/החזרתו וכל זמן השהייה במועדון הצלילה ,הגעה אל ומהחוף –
על הצולל לעטות מסיכה וכפפות חד"פ.
(מחוץ לשטח המועדון יוצב פח אשפה ייעודי למסיכות וכפפות חד"פ ,אנא שמרו על איכות הסביבה).



התשלום לכל שרותי המועדון יתבצע אך ורק באפליקציות  BITו  PAYBOXאו בהעברה בנקאית.



לא תתאפשר שטיפת ציוד אישי במועדון (את הציוד האישי יש לשטוף בבית).



מקלחות ושרותים –
המקלחות אינן בשימוש לתקופה זו.
בתום השימוש בשירותים -על המשתמש לרסס חומר חיטוי אשר יוצב בתא השירותים.

 QRלטופס הצהרת בריאות:
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נוהל החייאה במקרה של תאונת צלילה:
רשות לצלילה ספורטיבית נספח 3
החייאה בימי קורונה:
.1לפני שאת/ה ניגש/ת לאדם במצוקה חבוש ,במידת האפשר ,מסיכה כירורגית או  – N95ולבש כפפות חד פעמיות.
.2ככל שאירוע איבוד ההכרה התרחש במים יש לבצע גרירה לסירה או לחוף בהתאמה ,בלא לנסות לבצע הנשמה-
ותוך שהמציל ממשיך לנשום מהווסת שלו.
.3בחוף יש לזמן מד"א.
.4יש לשים לנפגע מסיכת חמצן.
.5באחריות המועדון ,יש לוודא מראש ,שבארגז ההחייאה יש מסיכות כירורגיות וכפפות חד פעמיות וכן כי על ה
אמבו  Ambuיש פילטר ויראלי.
.6יש לבצע עיסוי לב כמקובל ,בלא הנשמה מפה לפה אם אין אמבו .אם יש אמבו עם פילטר כנ"ל יש לבצע הנשמות
לסירוגין30/2 .
.7יש לחבר את הדפיברילטור ולפעול כמקובל ובהתאם להוראותיו.
.8יש להימנע מניקוי קצף היוצא מפיו של הנפגע.
.9יש להרחיק מהנפגע כל מי שאינו שותף פעיל להחייאה ואינו ממוגן במסכה כירורגית אוN95 .
.10מיד לאחר ההחייאה יש לרחוץ היטב ידיים באלכוהול ואז בסבון ,ורצוי להיכנס ישר למקלחת .בגדים
שנלבשו בזמן ההחייאה יארזו בשקית ניילון אטומה ויוכנסו בהקדם האפשרי לכביסה חמה .חליפות צלילה יעברו
חיטוי באלכוהול  70%או באקונומיקה  1/1000או בחומר חיטוי מאושר אחר.
.11על המנהל המקצועי של המועדון לרשום את פרטיו של הנפגע ולעקוב מול בית החולים אליו הוא מפונה אחרי
תוצאות בדיקת הקורונה שיש להניח כי תבוצע לנפגע .כמוכן יש לרשום את פרטיהם ופרטי הקשר של כל מי
שהשתתף בהחייאה ,כדי שאפשר יהיה לדווח להם על תוצאות בדיקה הקורונה של הנפגע.
.12אם מסתבר כי הנפגע הינו חולה קורונה ,יש לדווח לקופת החולים הרלוונטית של כל מי שהשתתף בהחייאה
ולפעול בהתאם להוראותיהם.
נגיף הקורונה ימשיך להטיל צל כבד על דרך החיים הרגילה ומועדון הצלילה בפרט במשך תקופה ארוכה.
עד אז נאלץ להתנהל תחת כללים נוקשים ,מתוך שאיפה להקטין את סיכון ההדבקה לכם הלקוחות ולנו -צוות
המועדון .אנו מודעים לקשיים ול"שינמוך" בתנאים אך זה צו השעה.
על מנת שנוכל לפתוח המועדון צלילה לרווחת כולנו ,אנא הקפידו על הכללים וההנחיות המסורבלים האלו למען
בטיחות ובריאות כולנו.
בברכה,
איתן וצוות המועדון
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