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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 20(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( ו–20)ז( לפקודת בריאות העם, 11940, 
ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, 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, 
סעיף לפי  בבידוד  חייב  בדיקה,  ביצוע  חובת  לתקנות   3 תקנה  לפי  בבדיקה   החייב 

קטן )א( עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה כאמור, או עד חלוף 24 שעות ממועד קבלת 
אישור על ביקורת גבולות בכניסה לישראל, לפי המוקדם; ואולם אם עדיין חלה עליו 
חובת בידוד אחרת לפי צו זה, ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי 

אותה חובת בידוד; סעיף 3 לא יחול על חוזר החייב בבידוד לפי סעיף קטן זה בלבד."

תחילתו של צו זה ביום ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(.  .2
א' בשבט התשפ"ב )3 בינואר 2022(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 2

תחילה

ע"ר 1940, 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, עמ' 1436, עמ' 1438 ועמ' 1556.

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  3
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