
5.3.2020 

 

 

 את הסיכוי להידבק בקורונהביחד מקטינים 

 

 תושבות ותושבים יקרים, 

 

ות צו פשטות הקורונה בישראל, הוקם לפני כשבועייםבעקבות התאנו מבקשים לעדכן כי 

 מיוחד במועצה האחראי על הנושא.מקצועי 

 .והוראותיו אנו נמצאים בקשר הדוק עם משרד הבריאות, ופועלים כל העת לפי הנחיותיו

משרד הבריאות,  עומדים בהגבלות שלוהיישובים המועצה  כל האירועים הקרובים שמקיימים

 נעדכן אתכם באופן מידי! –מובן שאם ההנחיות ישתנו  ולכן בשלב זה אין ביטול אירועים.

, לבידוד בכל הקשור לאירועים –מכם, הציבור, לפעול על פי ההנחיות אנו מבקשים 

 מיומית.ובהתנהלות היו

  פעילות המניעה והנחיות הבידוד חשובות ביותר לעצירת התפשטות הנגיף.

 לאחריות האישית יש משקל מכריע במניעת התפשטות המחלה!

 

 

 בפני הקורונה: נותמשרד הבריאות להתגונשפרסם הצעדים  11אלה הם 

.      ישראלים השבים  מצרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד אוסטריה יחויבו בבידוד בית למשך 1 

 יום, ההחלטה רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד. 14

יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית.  אם.      זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, אלא 2

 יכנס לתוקף בימים הקרובים. יישום החלטה זו י

 .      איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל. 3

 יום. 14 של יחויבו בבידוד בית - .      תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל4

 איסור גורף לצאת לחו"ל. –.      עובדי מערכת הבריאות 5

 איש. 5,000.      חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל 6

 , לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״לאיש 100השתתפות בהתכנסויות מעל  חל איסור   .   7

 הימים האחרונים. 14ב 

 .      המלצה לנציב שירות המדינה לאסור באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל.8

יתר לחץ , ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב, סכרת 60.      המלצה לבני 9

שימתיות או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל , מחלות נדם

 יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים החשודים כחולים. 



 יום האחרונים( לא יורשו להיכנס. 14-.  תיירים ששהו באיראן, עיראק, סוריה, לבנון )ב10

 הימנע מלחיצות ידיים. . משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ול11 

 

 

משרד הבריאות, בשיתוף פעולה עם חברת בילונג לייף, העלו לאוויר אפליקציה בנוסף: 

 .CoronApp –למידע ותמיכה על נגיף הקורונה 

האפליקציה כוללת הדרכה לאופן ההתגוננות בפני וירוס הקורונה, הודעות ועדכונים שוטפים 

 האפליקציה זמינה להורדה בחנויות.. ישירות מחמ"ל משרד הבריאות

 להורדה בחנויות: יםקישור

 https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423אפל: 

גוגל: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp&fbclid=IwAR1AiN

boH9ZFgG5tTJ0JpCvrGmUX0Wlb9X7h1n35EjLmDeyROj5S-mIhoy8 

 

https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp&fbclid=IwAR1AiNmIhoy8-X0Wlb9X7h1n35EjLmDeyROj5SboH9ZFgG5tTJ0JpCvrGmU
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp&fbclid=IwAR1AiNmIhoy8-X0Wlb9X7h1n35EjLmDeyROj5SboH9ZFgG5tTJ0JpCvrGmU

