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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 3(, התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940 )להלן - הפקודה(, אני 
מצווה לאמור:

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

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

""בחירות" - הבחירות לכנסת ה–23;

"הוראות המנהל" - הוראות המנהל לפי הפקודה;";

אלה:"  כל  זה  "ובכלל  יבוא  "כולל"  במקום   ,)1( בפסקה  הדוק",  "מגע  בהגדרה   )2(
ובסופה יבוא "והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;";

אחרי ההגדרה "מגע הדוק" יבוא:  )3(

""ראש השירות" - ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;

"רופא מחוזי" - לרבות סגנו;

"תסמינים" - חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או  קושי בנשימה."

בסעיף 2 לצו העיקרי -   .2
  )1(  בסעיף קטן )ד(, במקום "באישור של רופא ובהתאם לתנאי האישור" יבוא

             "באישור של רופא מחוזי או ראש השירות ובהתאם לתנאי האישור";

  )2(   אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: 

            ")ו1( אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל."      

אחרי סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:  .3

במקום "הצבעה בבחירות בבידוד  המצוי  אדם  2)ד(,  בסעיף  האמור  אף  על  2א. 
בידוד לפי סעיף 2)א( ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום 
הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע 
של  הצבעה  לעניין  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  חוק  לפי  כאמור  אדם 
לעניין  המנהל  להוראות  ובהתאם  התשכ"ט-31969, 
אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור 
ציבורי;  רכב  שאינו  ברכב  הבידוד  למקום  ישירות  ממנה 
לעניין זה, "רכב ציבורי" - רכב המשמש או המיועד לשמש 

להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.".

כ"ח בשבט התש"ף )23 בפברואר 2020(
ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ )חמ 3-5939(     

המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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