
تمت المصادقة على التعليمات الجديدة وفق قانون الطوارئ بهدف الحد من انتشار فايروس 

 أيام. 7لمدة  17:00 الساعة  25.3.2020كورونا, ستكون سارية المفعول ابتداء من 

ي الحاالت 
ز
ز العام اال ف ل او مكان سكن ثابت للحن  ز وفق التعليمات ال يسمح بالخروج من المنز

 التالية: 

 الوصول اىل العمل وفق التعليمات .  -

ورية - ود بالغذاء , االدوية, لوازم وخدمات ضز ز  الن 

ي  - ي عالج طب 
 تلق 

ع بالدم -  تن 

ورة قضائية -  سن 

 مظاهرة -

 الوصول اىل الكنيست -

 التوجه اىل مكاتب الشؤون والرفاه -

ي او حاجة ملحة -  مساعدة محتاج لعالج طب 

ز إيصال أوال  - وريي  ز الضز  د الطر تربوية للموظفي 

%، فيما سيتم السماح 25حتى  جدا كبير بشكل تقليص عمل وسائل النقل العام  -

لسيارات األجرة بالعمل بشرط السفر براكب واحد فقط يجلس في المقعد الخلفي مع فتح 

 . النوافذ

 .ليمات مواصالت خاصة ألماكن العمل األساسية حتى راكبين في السيارة وفق التع -

 .متر فقط من موقع البيت ولوقت قصير 100حتى  يسمح بمغادرة المنزل -
 يسمح بتوصيل الطلبيات من المطاعم, وعدم الشراء منها بشكل ذاتي -
مسموح عمل الصيدليات, عيادات بيع النظارات وفق التعليمات بالحفاظ على بعد مترين  -

 زبائن  4وعدم تواجد اكثر من 
صال مشتريات غذاء, جرائد وخدمات ضرورية لصيانة مسموح ان تكون خدمة إي -

البيت, أدوات كهرباء, وأدوات طبية , يمكن الشراء عن بعد وتوضع الطلبية خارج 

 .المنزل 
 ممنوع القيام بنشاط رياضي في الخارج -
 .اغالق محالت تجارية، محالت مالبس محالت حواسيب -
  اغالق اماكن العبادة -
 38بل الدخول لمكان العمل من كانت حرارته فوق قياس درجة حرارة الموظفين ق  -

 غير مسموح إدخاله للعمل
يسمح الخروج للمشاركة بجنازة، زفاف، حفل طهور بشرط ان يقام االحتفال بمكان  -

 . اشخاص فقط، وتكون مسافة مترين بين كل مشترك ومشترك 10مفتوح، يشارك به 

 .بنقل طفل قاصر بين بيتي والديه في حالة كانا منفصلينيسمح  -

 . ارسال طعام للحيوانات خدمة استمرار تكون مفتوحة ،  العيادات البيطرية -



وابتداء  17:00الساعة  25.3.2020  العمل وفق التقييدات الجديدة سيبدأ بتاريخ -

 ستتم معاقبة المخالفين 20:00من الساعة 
 

 
 تقييدات الجديدةالعقوبات لمن يُخالف ال

 مخالفة التعليمات تعتبر مخافة جنائية باإلضافة الى إمكانية االلزام بدفع غرامة.


