
 
 
 

 COVID - 19 הנורוקה ףיגנ אשונב ןימו רוע תאופרל ילארשיה דוגיאה תוצלמה
 

 תואירבה דרשמ תויחנה
 )    COVID) 19  הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 30.1.2020 ךיראתב

 םדאמ רבעומ ףיגנה .תימלוע הפיגמכ הילע זירכה 11.3.20-בו ,רוביצה תואירבב םורח עוריאכ

 אלל תויהל הלוכי הלחמה .)תושטעתהו לועיש( תיתפיט הרבעהו עגמב רקיעב הארנה לככ ,םדאל

 .דבלב םילק םינימסת םע וא םינימסת

 :םיאבהמ דחא םייקתמ רשאכ םייק ףיגנב םוהיזל דשח

 

 .ל"וחב הייהש התייה םינימסת תליחת ינפל םוי 14 -ב םא .1

 .COVID-19 כ חכומ םדא/הלוח םע קודה עגמ היה .2

 :כ רדגומ "קודה עגמ"

 .חכומ  COVID-19 הלוח םע תוחפל תוקד 15 ךשמב ,רטמ 2 דע לש קחרמב הייהש •

 .הלוח לש םחתמ ותואב הייהש וא הדומצ הדובע •

 .)םיבשומ ינש דע לש הברקב( הרובחת יעצמא לכב COVID – 19 הלוח םע דחי העיסנ •

  .COVID – 19 הלוח לש תיב ינב •

 :םיאבהמ דחא םייק ףסונבו

 .רחא יתמישנ ןימסת וא המישנב ישוק וא לועיש וא תולעמ 38 לעמ םוח

 .ךכל םיכורעה ןוימה ירדחמ דחאל תונפל שי ףיגנב םוהיזל דשח שיו םימייקתמ ולא םיאנת רשאכ .א

 דעוממ םוי 14 ךשמל דודיבל סנכיהל שי המישנב ישוק / לועיש / םוח לש םינימסת ןיא רשאכ .ב

 .הפישחה

 .ןהירחא בוקעל שיו תעל תעמ ןכדעתמה תואירבה דרשמ רתאב תויוצמ תובייחמה תויחנהה

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx#returning 

 

  :ןימו רוע תאופרל ילארשיה דוגיאה תוצלמה
 םיעוריאבו םיירוביצ םיבחרמב הייהשמ תוענמיה ךות ףיגנל הפישח תנכס רשפאה לככ ןיטקהל שי .1

 .ל"וחל תועיסנמ ענמיהלו בר להק םע

 .לעתשמ וא שטעתמ ,הלוח םדא לכמ רטממ רתוי לש קחרמ רומשל שי .2

 .לוהוכלא סיסב לע םינובגמו ןובסו םימב םיידי תפיטש לע דיפקהל שי .3

 .ףאב וא הפב ,םייניעב םיידיה עגממ ענמיהל שי .4



 
 
 

 :תימוהיז הלחמל דשחו ,הובג םוח שי וב בצמ לכב ,םיגולויב םילופיטב םילפוטמל .5
 .תימוהיזה הלחמהמ הארבהו םוחה ףולח דע יגולויב לופיט קיספהל שי
 

  המישנ רצוק ,לועיש לש םינימסתמ םילבוס םניא רשא יגולויב לופיטב םילפוטמ
  .אל םא ןיבו דודיבב םיהוש םה םא ןיב יגולויב לופיט קיספהל םיכירצ םניא םוח וא
  הרקמ לכ לוקשל שי חווט תכורא העפשה תלעב הניהש הרטבמב לופיט לבקל םיננכותמה םילפוטמב

 לופיטה תייחד לוקשל שי דבלב הקזחא לופיטב רבודמו הדימב .לפטמה אפורה םע דחי ופוגל

 .לפטמה אפורה םע םואית ךות הרטבמב

   .םימוהיזה םוחתב החמומ אפור םע ץעייתהל ץלמומ םייתייעב םירקמב

 

 :ןימו רוע תאופרל ילארשיה דוגיאה םעטמ
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