
 

 

 

 ט' אדר תש"פ

05/03/2020 

 לכבוד,

 מנהלי היישובים

 

  עדכון ליישובים -הרחבת הנחיות משרד הבריאות בנושא התגוננות מפני נגיף הקורונה הנדון:

 שלום רב,

לעדכן את המדינות שהשבים כידוע משרד הבריאות חידד נהליו בנוגע להנחיות על פיהן יש לפעול ו

תוך  הפעילות במרחב המועצתי ממשיכה בשגרה רגילה,נכון לרגע זה מהם צריכים לשהות בבידוד. 

שמירה על הנחיות משרד הבריאות. אנו בקשר עם המשרד ומקבלים עדכונים שוטפים, כמו גם, 

 מקיימים הערכות מצב פנימיות.

 להלן ההנחיות העדכניות:

 -חובת בידוד בית .1

 גם על  חלה חובת הבידוד חייבים בבידוד בית. קוריאה הדרומית מסין היבשתית או החוזרים

 .)קונקשן( ולא יצאו מנמל התעופה הדרומית במסגרת טיסת המשךבסין או קוריאה  מי שהיו

 אינה  חייבים בבידוד בית. חובת הבידוד יפן או תאילנד ,מקאו, סינגפור ,מהונג קונג החוזרים

 .יצאו מנמל התעופה ולא במקומות אלה במסגרת טיסת המשך מי שהיו חלה על

 13.2.2020-מאיטליה החל ממי שחזרו  .חייבים בבידוד בית מאיטליה החוזרים 

 .מאיטליה ממועד יציאתם ימים 14עד לתום תקופה של  להיכנס לבידוד בית מיידי צריכים

 .ולא יצאו מנמל התעופה במסגרת טיסת המשך באיטליה על מי שהיו גם חלה הבידוד חובת

 ספרד  מצרפת, גרמניה, שוויץ, חוזריםאתמול הורחבו ההנחיות גם בנוגע ל

צריכים להיכנס לבידוד בית מיידי עד  ייבים בבידוד בית. מי שחזרו מיעדים אלוח אוסטריה או

ההחלטה רטרואקטיבית מיום  .ימים ממועד יציאתם מאותן מדינות 14לתום תקופה של 

 עזיבת היעד.

שום יזרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, אלא עם יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית. י. 2

 ס לתוקף בימים הקרובים. החלטה זו יכנ

 איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל. . 3

 יום. 14יחויבו בבידוד בית  –תושבי ישראל השבים מכינוסים בינלאומיים בחו״ל. 4

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

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



 

 

 

הימים  14 -ב , לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״לאיש 100השתתפות בהתכנסויות מעל  חל איסור. 7

 האחרונים.

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

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

דיכוי חיסוני , להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי  נשימתיות או

 תסמינים או אנשים החשודים כחולים. 

 יום האחרונים( לא יורשו להיכנס. 14-תיירים ששהו באיראן, עיראק, סוריה, לבנון )ב. 10

 ות ידיים.. משרד הבריאות ממליץ להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה ולהימנע מלחיצ11

 

. האפליקציה CoronApp –משרד הבריאות השיק אפליקציה למידע על נגיף הקורונה בשםבנוסף, 

 להלן קישורים להורדה בחנויות: כוללת הדרכה ועדכונים שוטפים בנושא.

 -אפל

https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423 

 -גוגל

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

בר ועניין בנושא יש ושבים, לכל דלצד כל ההנחיות, אנו מבקשים להימנע מיצירת היסטריה בקרב הת

 ד הבריאות בערוצים השונים העומדים בפני הציבור:לפנות אל משפ

ובאתר משרד  של מד"א 101פניה טלפונית למוקד  או *5400באמצעות מוקד קול הבריאות בטלפון 

 .6520100/87-04 שעות למתן מענה לתושבים 24הבריאות. מוקד המועצה זמין ופעיל 

 

 בברכה,

 

 

 רינת זונשיין

 מנכ"ל המועצה

 

 העתק:
 ראש המועצה -אייל בצר

 סגנית ומ"מ ראש המועצה -דליה אייל
 סגן ראש המועצה  -אבי סמוביץ'

https://apps.apple.com/il/app/coronapp/id1500189423
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfc.coronapp

