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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 21( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 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
)תיקון מס' 21(, התשפ"ב-22022, בסעיף 2 -

)1( בפסקה )1( -

)א( פסקת משנה )א( - תימחק;

)ב( בפסקת משנה )ד(, במקום הגדרת "בדיקה" יבוא:

""בדיקה" - בדיקת קורונה מיידית או בדיקה ל–nCoV שבוצעה בשיטת 
;";PCR

)2( בפסקה )2( -

)א( במקום פסקת משנה )ג( יבוא:

")ג( במקום סעיף קטן )ג3( נאמר:

"")ג3( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את 
תקופת הבידוד אם לא היו לו תסמינים עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקה 
שבוצעה לכל המוקדם במהלך היום החמישי לתקופת הבידוד; אין באמור 
בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה או 

מחובת חוזר לבצע בדיקה לפי סעיף 3 לתקנות חובת ביצוע בדיקה.";"

)ב( במקום פסקת משנה )ו( יבוא: 

")ו( בסעיף קטן )יג( - 

מהיום  "החל  נאמר  השביעי"  מהיום  "החל  במקום   ,)2( )1( בפסקה 
החמישי"; 

)2( בפסקה )3(, במקום "במהלך תקופת הבידוד של" נאמר "במהלך 
60 הימים שקדמו למועד כניסתו לבידוד עם"."

תחילתו של צו זה ביום י"ז בשבט התשפ"ב )19 בינואר 2022(.  .2
ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 2022(

)חמ 3-5939(
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