
לכתובת אתר משרד הבריאות 

מוקד קול הבריאות – 5400*

חמ"ל הבריאות הלאומי – 036932323 )פועל בכל שעות היממה(

לכתובת אתר משרד החינוך – פורטל משרד החינוך להורים, מוסדות חינוך ורשויות

בהנחיית משרד הבריאות, נכון לתאריך ה-23.2.2020, החוזרים מסין, הונג קונג, 
תאילנד, יפן, סינגפור, דרום קוריאה, טאיוואן, מקאו ואיטליה, נדרשים להישאר 

בבידוד בית, עד להשלמת 14 ימים ממועד השהייה בארצות אלו. 
כל ההנחיות והעדכונים מופיעים באתר משרד הבריאות ומתעדכנים באופן תדיר.

אנו יודעים כי חווית הבידוד אינה פשוטה ודורשת התארגנות, על אחת כמה וכמה, 
כשזה קורה במפתיע, מיד עם החזרה מחו"ל.

כשאתם שוהים בבידוד, אתם דואגים לא רק לעצמכם אלא גם ליקיריכם ולקהילה שלכם!
עם הגעתכם ליישוב, אנא פנו למזכירות ועדכנו במצבכם ובכל צורך אשר נדרש סיוע.

חזרתם מחו"ל? נדרשתם להיכנס לבידוד?
גם כשאתם בבידוד

אתם לא לבד!

אנו פועלים מתוך אחריות משותפת ועזרה הדדית, כדי ליהנות מביטחון ובריאות ביישוב ובמועצה כולה

להנחיות המלאות לחצו כאן

דרכי פנייה והתקשרות לקבלת מידע נוסף:

אדם ללא תסמינים, המצוי בבידוד בית, רשאי להצביע בקלפיות ייעודיות;
מרחב חיפה והצפון, אזור יזרעאל, משרד השיכון; רחוב אליעזר קפלן, עפולה עלית )ליד מתנ"ס שחקים(.

מרחב חיפה והצפון, אזור חיפה, משרד התחבורה; רח' אדיסון 2 חיפה מתחם משרד הרישוי )כניסה משדרות ההסתדרות(.

רשאים להצביע אלה, שאינם לוקים בתסמינים הבאים: חום גוף מעל 38 מעלות, שיעול או קשיי נשימה ביום הבחירות, או יום קודם לכן.
על הבוחרים, אשר רשאים להצביע בקלפיות אלה, להגיע ברכבם הפרטי למקום הקלפי וככל האפשר, ללא מלווה.

על הבוחרים לעטות מסכה.
בדרך למקום הקלפי, אין לעבור דרך מקומות ציבוריים, או לבצע חניית ביניים.

משרד הבריאות קורא לציבור לשקול נחיצות נסיעות לחו״ל באופן כללי, מעבר לחובת הבידוד לשבים ממדינות ספציפיות.

לחצו

לחצו

מלבד 5400* מוקד "קול הבריאות" 
בנושא קורונה,

מעתה מענה לשאלות בנושא קורונה 
ובידודי בית, יינתנו גם על ידי מוקדי 

כלל קופות החולים;

קופת החולים מכבי 3555*
קופת החולים מאוחדת 3833*

קופת חולים כללית 2700*
קופת חולים לאומית 1-700-507-507

מוקד חירום

קופ"ח

משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus  
https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

