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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
 )הוראת שעה( )תיקון מס' 11(, התש"ף-2020 

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(, אחרי סעיף 2א יבוא:

"חובת בידוד לאדם 
עם מחלת חום

אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה  )א(  2א1. 
בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2)א(.

סעיף 2)ד(, )ה( ו–)ז(, יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה.  )ב( 

הבידוד  במהלך  )ב(,  קטן  בסעיף  מהאמור  לגרוע  בלי  )ג( 
יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת 
החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו 
ברציפות  שעות   48 במשך  צלזיוס,  מעלות   37.5 על  עולה 

לפחות."

בסעיף 3א לצו העיקרי -   .2
בסעיף קטן )ב(, במקום "מאורגנת" יבוא "במרחב הציבורי" ובמקום "בשטח מוגדר   )1(

שאינו מבנה" יבוא "גם אם ההתקהלות אינה במבנה";

בסעיף קטן )ג(, בפסקה )1(, המילים "בשמורת טבע, בגן לאומי, בספרייה" והסיפה   )2(
המתחילה במילים "לעניין זה" - יימחקו; 

בסעיף קטן )ג1(, המילים "בכל קבוצה" - יימחקו.  )3(

בסעיף 3ג לצו העיקרי, אחרי "מוזאון" יבוא "ספרייה, שמורת טבע, גן לאומי" ובסופו,   .3
אחרי "מחוץ למקום העסק" יבוא ""גן לאומי" ו"שמורת טבע" - כהגדרתם בחוק גנים 

לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-31998".

כ"ג באדר התש"ף )19 במרס 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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   ועמ' 762.

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  3

הוספת סעיף 2א1 

תיקון סעיף 3א 
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