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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 28(, התש"ף-2020

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

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

אחרי סעיף קטן )ג1( יבוא:  )1(

מערכת  עובד  שהוא  בבידוד  המצוי  אדם  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ג2( 
הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של שתי בדיקות 
עם ממצא שלילי ל–nCov; בדיקות אלה יבוצעו במועדים שהורה המנהל ולאחר 
קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות המנהל; לעניין סעיף קטן 

זה, "עובד מערכת הבריאות" - אחד מאלה: 

עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או   )1(
על ידי המנהל;

שירותי  הנותן  בארגון  או  חולים  בקופת  רפואי,  במוסד  העובד  אדם   )2(
אדם  או  מתלמד  סטז'ר,  תלמיד,  וכן  מוסד(,   - זאת  )בפסקה  חירום  רפואת 
המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח 
עובד  ולמעט  המוסד,  בשביל  עבודתו  את  המבצע  שירותים  ספק  או  אדם 
מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד 
ברשותו  יחזיק  מוסד  מנהל  המנהל;  בהוראות  כמפורט  המנהל  ידי  על  או 
את רשימת העובדים שהוגדרו עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד 

מכוח סעיף קטן זה ויעבירה למנהל לפי דרישה;

איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ–ביתית; לעניין זה -    )3(

"איש צוות רפואי" - רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי;

של  בפיקוחו  בית  חלופת  המשמשת  מסגרת   - חוץ–ביתית"  "מסגרת 
ידו  על  מופעלת  או  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 
או  חברתיים  לשירותים  המחלקה  ידי  על  המופעלת  או  מטעמו  או 

מטעמה.";

בסעיף קטן )ד(, במקום "בסעיף קטן )ב1(" יבוא "לפי צו זה".  )2(

בסעיף 2א1 לצו העיקרי, בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "או עד קבלת תוצאת בדיקה עם   .2
."nCov–ממצא שלילי ל

בסעיף 3א לצו העיקרי, סעיפים קטנים )א(, )ב(, )ב1(, )ג(, )ה( ו–)ו( - יימחקו.  .3
בסעיף 3ה לצו העיקרי, סעיף קטן )ג1( - יימחק.  .4

כ"ב באב התש"ף )12 באוגוסט 2020(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,   2

עמ' 762, עמ' 798, עמ' 998, עמ' 1056, עמ' 1166 )1174(, עמ' 1244, עמ' 1254, עמ' 1354, עמ' 1362, עמ' 1444, 
עמ' 1468, עמ' 1598, עמ' 1628, עמ' 1640, עמ' 1722, עמ' 1762, עמ' 1810 ועמ' 1864.
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