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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 13(, התשפ"ב-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20)1()ב( ו–)ג( ו־)2()א( ו–20ז לפקודת בריאות העם, 11940 
)להלן - הפקודה(, ובהתקיים דחיפות ולפי סעיף 20ז)א()3( לפקודה, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020, בסעיף 2, במקום סעיף קטן )י1( יבוא:

שקדמו  הימים  ב–14  שהה  שלא  מחלים  חוזר  )ט(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")י1( על 
לחוק  7א)א(  סעיף  לפי  בתקנות  אליה  היציאה  שהוגבלה  במדינה  לישראל,  להגעתו 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-32020, 
 חייב בבידוד לפי סעיף קטן )א(; חובה זו אינה גורעת מחובת בידוד אחרת לפי צו זה; 
סעיף 3 לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד; חוזר כאמור, יוכל 

לסיים את תקופת הבידוד אם התקיימו כל התנאים האלה:

אם לא היו לו תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה ל–nCov כאמור   )1(
בפסקה )2()ב(; 

לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל–nCov, שבוצעו   )2(
במועדים האלה:

לפי  שנעשתה  בדיקה  יראו  לישראל;  כניסתו  עם   - ראשונה  בדיקה  )א( 
תקנה 3)א( לתקנות חובת ביצוע בדיקה, כבדיקה ראשונה לעניין פסקה זו;

בדיקה שנייה - לכל המוקדם במהלך היום השלישי לתקופת הבידוד,  )ב( 
ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה."

תחילתו של צו זה ביום כ"ה בכסלו התשפ"ב )29 בנובמבר 2021(.   .2
כ"ד בכסלו התשפ"ב )28 בנובמבר 2021(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ   
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 2

תחילה

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

,830 עמ'   ,778 עמ'   ,184 עמ'   ,138 עמ'   ,136 עמ'   ,8 עמ'   ,6 עמ'   ,2 עמ'  התשפ"ב,   ;516 עמ'  התש"ף,  ק"ת   2 
עמ' 832, עמ' 846, עמ' 870 ועמ' 930.    

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  3
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