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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 18(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( ו–20ז לפקודת בריאות העם, 11940 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

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

אחרי סעיף קטן )יב( יבוא:  )1(

")יג( על אף האמור בסעיף קטן )ט(, מחלים השוהה במקום הבידוד יחד עם קטין 
מתחת לגיל 12 או חסר ישע שהוא חולה )להלן בסעיף קטן זה - חולה( ונמצא במגע 
תקופת  זה;  סעיף  לפי  בידוד  חובת  עליו  שחלה  אדם  הוא  עימו,  ומתמשך  הדוק 
המחלים  נכנס  שבו  מהמועד  ימים   14 שחלפו  לאחר  עד  תהיה  כאמור  הבידוד 

לבידוד עם החולה, אך יהיה ניתן לסיים את תקופת הבידוד גם באחד מאלה:

אם שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה - עם קבלת   )1(
ממצא שלילי בבדיקה שבוצעה החל מיום הבידוד האחרון של החולה;

אם לא שהה עם החולה לאורך כל תקופת הבידוד של החולה - לאחר   )2(
שבו  ליום  השביעי  מהיום  החל  שבוצעה  בבדיקה  שלילי  ממצא  קבלת 
נכנס המחלים לבידוד עם החולה, ובלבד שלאחר קבלת תוצאות הבדיקה 

האמורה הוא כבר אינו שוהה עם החולה;

תקופת  במהלך  הבריאות  ממשרד  החלמה  אישור  שקיבל  מחלים   )3(
הבידוד של החולה על בסיס ממצא חיובי בבדיקה.";

אחרי סעיף קטן )יד( יבוא:  )2(

")יז( על אף האמור בסעיף קטן )ט(, מחלים שלא קיבל אישור החלמה ממשרד 
הבריאות על בסיס ממצא חיובי בבדיקה במהלך 30 הימים שקדמו ליום המגע 
ההדוק עם חולה, חייב בבידוד לפי סעיף זה בעקבות מגע הדוק עם חולה, אך 
יוכל לסיים את תקופת הבידוד עם קבלת ממצא שלילי בבדיקת קורונה מיידית 
על  יחול  לא   3 סעיף  לבידוד;  הכניסה  למועד  האפשר,  ככל  בסמוך,  שבוצעה 

מחלים החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד."

בסעיף 3ה לצו העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  .2
שהוא  בלי  מגוריו,  במקום  למעט  פתוח,  שטח  שאינו  במקום  אדם  ישהה  ")א( לא 
בשטח  אנשים   50 מעל  בהתקהלות  מסכה  עטיית  חובת  תחול  ואולם  מסכה,  עוטה 
בהתקהלות  השוהה  לאדם  יודיע  לפקודה  20ה  בסעיף  כאמור  מוסמך  גורם  פתוח; 

כאמור על חובתו לעטות מסכה ואת משמעות אי־עטיית מסכה במקום."

תחילתו של צו זה ביום כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(.  .3

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3ה

תחילה

ע"ר 1948, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"ב, עמ' 2, עמ' 6, עמ' 8, עמ' 136, עמ' 138, עמ' 184, עמ' 778, עמ' 830, עמ' 832,   2
עמ' 846, עמ' 870, עמ' 930, עמ' 996, עמ' 1046, עמ' 1132, עמ' 1166 ועמ' 1436.
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יראו תוצאה שלילית בבדיקה שבוצעה מיום י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(   .4
לצו  2)יז(  סעיף  בדרישות  כעומדת   )2021 בדצמבר   29( התשפ"ב  בטבת  כ"ה  יום  עד 

העיקרי כנוסחו בסעיף 2)2( לצו זה לצורך סיום תקופת הבידוד.

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  
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