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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )תו ירוק לעובדים( )תיקון מס' 7(, התשפ"ב-2022

מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–27)א()1(   25 עד   23  ,11  ,8  ,4 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ולאחר 

שהתקיים האמור בסעיף 4)ד()2()א( לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )תו   .1
ירוק לעובדים(, התשפ"ב-22021 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה 

"בדיקת קורונה מיידית" יבוא:

""בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי" - כהגדרתה בצו בריאות העם )נגיף הקורונה 
החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-32020;".

בתקנה 2)א()3( לתקנות העיקריות  -   .2
המילים "האמור בפסקאות )1( או )2(, או" - יימחקו;  )1(

בסופה יבוא "ואם חלפו שלושה ימים מיום ביצוע בדיקה כאמור, גם אישור על   )2(
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית 
הימים  שלושת  במהלך  שבוצעו  העבודה,  למקום  בכניסה  שנעשתה  ביתי  לשימוש 

שקדמו לכניסתו למקום העבודה".

בתקנה 4א)1()ג( לתקנות העיקריות, אחרי "למקום העבודה" יבוא "ואם חלפו שלושה   .3
קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  אישור  גם  כאמור,  בדיקה  ביצוע  מיום  ימים 
מיידית או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי שנעשתה בכניסה 

למקום העבודה, שבוצעו במהלך שלושת הימים שקדמו לכניסתו למקום העבודה".

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(" יבוא "כ"ט   .4
בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בשבט התשפ"ב )5 בינואר 2022(.  .5
כ"ט בשבט התשפ"ב )2 בינואר 2022(
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1   ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378; התשפ"ב, עמ' 462. 

2  ק"ת התשפ"ב, עמ' 118, עמ' 128, עמ' 164, עמ' 168, עמ' 734, עמ' 906 ועמ' 1020.

3  ק"ת התש"ף, עמ' 516.
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