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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 26(, התשפ"ב-2022

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

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 2 -

בסעיף קטן )ד(, המילה "מחלים" - תימחק, ובמקום "המתגורר עימו" יבוא "שהוא   )1(
בן ביתו";

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:  )2(

")ט1( חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול על אדם שהיה במגע הדוק עם חולה 
שאינו בן ביתו."; 

במקום סעיף קטן )י2( יבוא:  )3(

וקיבל  מחלים  שהוא  חוזר  )י1(,  או  )י(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  ")י2( על 
ימים  מ–60  יותר  לא  וחלפו   ,nCov–ל חיובי  ממצא  בסיס  על  החלמה  אישור 
ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו חולה, לא יהיה חייב בבידוד 

לפי סעיפים קטנים )י( או )י1(.";

בסעיף קטן )יא(, במקום "המתגורר עימו" יבוא "שהוא בן ביתו";  )4(

בסעיף קטן )יב( -  )5(

ברישה, במקום "בסעיף קטן )ט(" יבוא "בסעיפים קטנים )ט( ו–)ט1(" ובמקום  )א( 
"מחלים" יבוא "אדם, ובכלל זה מחלים,";

בפסקה )1(, במקום "המחלים" יבוא "הוא"; )ב( 

בפסקה )2(, במקום "המחלים" יבוא "הוא"; )ג( 

בפסקה )3(, המילה "המחלים" - תימחק. )ד( 

בסעיף 3ה לצו העיקרי, סעיף קטן )ד( - בטל.  .2
בסעיף 4)א( לצו העיקרי, במקום "עד ז' באדר ב' התשפ"ב )10 במרס 2022(" יבוא "עד   .3

כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(".

תחילתו של צו זה ביום ח' באדר ב' התשפ"ב )11 במרס 2022(.  .4
ד' באדר ב' התשפ"ב )7 במרס 2022(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

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