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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 31(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940 )להלן - 
הפקודה(, ובהתקיים דחיפות לפי סעיף 20)ז()א()3( לפקודה, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1 - 

אחרי ההגדרה "אדם המצוי בבידוד" יבוא:  )1(

לילדים,  אומנה  בחוק  כהגדרתו  אומן  אפוטרופוס,  הורה,   - קטין"  על  ""אחראי 
התשע"ו-32016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו;";

אחרי ההגדרה "רופא מחוזי" יבוא:   )2(

""שדה תעופה בין–לאומי" - שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה 
לישראל )תחנות גבול(, התשמ"ז-41987;

גבול(,  )תחנות  לישראל  הכניסה  צו  לפי  גבול  תחנת   - גבול"  "תחנת 
התשמ"ז-1987;".

בסעיף 2 לצו העיקרי -  .2
בסעיף קטן )ד(, בסופו יבוא "כן יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין   )1(
שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 12 שנים שהוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה 

עליו חובת בידוד, המתגורר עימו, ישהה בבידוד, כאמור בסעיף קטן )יא(";

אחרי סעיף קטן )י( יבוא:  )2(

")יא( אחראי על קטין ידאג כי קטין המתגורר עימו שהוא אדם המצוי בבידוד 
ממקום  יצא  ולא  בבידוד  ישהה  זה,  צו  לפי  בידוד  חובת  עליו  שחלה  אדם  או 
תנאי  ולפי  המנהל  או  השירות  ראש  מחוזי,  רופא  של  באישור  אלא  הבידוד 

האישור;

)יב( על אף האמור בסעיף קטן )ט(, מחלים יהיה חייב בבידוד אם מתקיים אחד 
מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו המנהל, ראש השירות או רופא מחוזי 

לשהות בבידוד:

)1( המחלים היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף או 
שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע תחלואה חריג;  

שבו  במוסד  קבע  דרך  ונמצא  חולה  עם  הדוק  במגע  היה  )2( המחלים 
או  מחוסנת  לא  אוכלוסייה  קשה,  לתחלואה  בסיכון  אוכלוסייה  נמצאת 

אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל בקרבה; 

)3( המחלים הוא חוזר שבטיסה היה במגע הדוק עם חולה."

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

ע"ר 1940, תוס' 1, 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 

עמ' 562, עמ' 564, עמ' 876, עמ' 946, עמ' 1336, עמ' 1596, עמ' 1758, עמ' 2574, עמ' 2642, עמ' 2770, עמ' 2914,    
עמ' 2942, עמ' 3066, עמ' 3140, עמ' 3184, עמ' 3228, עמ' 3248, עמ' 3348, עמ' 3350, עמ' 3368, עמ' 3412    

ועמ' 3432.  
ס"ח התשע"ו, עמ' 586.  3

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219.  4
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בסעיף 3ה לצו העיקרי -    .3
אחרי סעיף קטן )א()3( יבוא:  )1(

")4(  אדם השוהה בשדה תעופה בין–לאומי או בתחנת גבול;

אדם השוהה במקום שניתן בו טיפול רפואי.";  )5(

אחרי סעיף קטן )א2( יבוא:  )2(

מסכה  עטיית  חובת  על  הורה  שהמנהל  מסוים  במוסד  השוהה  ")א3( אדם 
בעטיית  חייב  הקורונה,  נגיף  של  התפרצות  למנוע  כדי  חלקו,  או  כולו  בשטחו, 
מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה 
לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; המנהל יפרסם 
הוראה  תוקף  כאמור;  הורה  שלגביהם  המוסדות  של  רשימה  האינטרנט  באתר 
לתקופות  ההוראה  את  להאריך  וניתן  שבועיים,  עד  של  לתקופה  יהיה  כאמור 

נוספות שלא יעלו על שבועיים אם מצא המנהל שהצורך עדיין קיים."

י"ב בתמוז התשפ"א 22 ביוני 2021(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 3ה
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