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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)2()א( לפקודת בריאות העם1, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"חוזר" - מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 

הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;

;nCoVחולה" - חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־"

"אדם המצוי בבידוד" - אחד מאלה:

חוזר;  )1(

מי שהיה במגע הדוק עם חולה;  )2(

מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;  )3(

"מגע הדוק" - כל אחד מאלה:

עם  יחד  עבודה  בחולה,  ישיר  טיפול  כולל  לחולה,  רפואי  במוסד  חשיפה   )1(
עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה;

עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;  )2(

נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום   )3(
מושב החולה;

בני ביתו של חולה.  )4(

כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות.   )5(

אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו  )א(   .2
את תנאי הבידוד )להלן - מקום הבידוד(.

היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד  )ב( 
הבריאות לבירור הספק. 

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי חוזר, או  )ג( 
14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה )להלן - תקופת הבידוד(.

ובהתאם  רופא  של  באישור  אלא  הבידוד  ממקום  יצא  לא  בבידוד  המצוי  אדם  )ד( 
לתנאי האישור. 

להמלצות  בהתאם  יהיו  המבודד,  עם  ומגע  היגיינה  כללי  לרבות  הבידוד  תנאי  )ה( 
משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי  )ו( 
שיוסדר בידי המדינה.

רפואי  טיפול  לקבלת  יפנה  בבידוד  המצוי  אדם  רפואי,  חירום  מצב  של  במקרה  )ז( 
דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות 

בנגיף הקורונה.

קבע  אחר  מוסמך  גורם  או  שרופא  אדם  לגבי  תחול  לא  זה  צו  לפי  בידוד  חובת   )ח( 
כי בידודו יבוצע בבית חולים.

הגדרות

 חובת בידוד בית
ותנאי בידוד

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1
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על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל  )א(   .3
העניין,  לפי  חולה,  עם  האחרון  המגע  מועד  או  מסין  הגעתו  מועד  מגוריו,  מקום  זה 

ותקופת הבידוד.

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו  )ב( 
בתקופת  שהייתו  מקום  על  מביניהם,  המוקדם  לפי  זה,  צו  פרסום  עם  או  לישראל 

הבידוד.

דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן  )ג( 
לזמן.

תוקפו של צו זה 30 ימים.  .4
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.  .5

ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(
)חמ 3-5939(
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