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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 28(, התשפ"א-2021

אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)2()א(  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 3ד, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( מנהל מוסד כאמור לא יאפשר כניסה של אורח או עובד בניגוד לסעיף 3ה)א( 
או )א1(".

בסעיף 3ה לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  .2
")א( לא ישהה אדם שהוא אחד מאלה במקום שאינו מקום מגוריו והוא אינו בשטח 

פתוח, מבלי שהוא עוטה מסכה:

אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד   )1(
שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל;

אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או אדם שנודע לו כי הוא אדם   )2(
המצוי בבידוד בדרכו למקום הבידוד; 

אדם השוהה בכלי טיס כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-32011, לצורך טיסה   )3( 
בין–לאומית.

לעטות  החובה  תחול   )2( או  )א()1(  קטן  בסעיף  האמור  בו  שמתקיים  מי  )א1( לגבי 
מסכה גם בשטח פתוח". 

בסעיף 4 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג(" יבוא "בסעיף קטן )ב(";  )1(

סעיף קטן )ג( - יימחק.  )2(

תחילתו של צו זה ביום ה' בתמוז התשפ"א )15 ביוני 2021(.   .4
ד' בתמוז התשפ"א )14 ביוני 2021(

)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 3ד

תיקון סעיף 3ה

תיקון סעיף 4

תחילה

ע"ר 1940, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"א, עמ' 62, עמ' 70, עמ' 186, עמ' 250, עמ' 300, עמ' 374, עמ' 388, עמ' 416,   2 
 ,2770 עמ'   ,2642 עמ'   ,2574 עמ'   ,1758 עמ'   ,1596 עמ'   ,1336 עמ'   ,946 עמ'   ,876 עמ'   ,564 עמ'   ,562 עמ'    

עמ' 2914, עמ' 2942, עמ' 3066, עמ' 3140, עמ' 3184, עמ' 3228, עמ' 3248, עמ' 3348 ועמ' 3350.  
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  3
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