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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 18(, התש"ף-2020

אני   ,11940 העם,  בריאות  לפקודת  ו–)2()א(  ו–)ג(  20)1()ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

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

)1( אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

")ג1( חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה )2( או )3( בהגדרה 
"אדם המצוי בבידוד" )להלן - אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד(, יגיע 
למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי 
ובתנאי  מונית,  למעט   - ציבורית"  "תחבורה  זה,  לעניין  הבידוד;  למקום  להגיע 
שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי 

שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים";

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

ללא  הבידוד  למקום  יגיע  בבידוד  המצוי  אדם  הוא  כי  לו  שנודע  ")ד( אדם 
בבידוד  המצוי  ואדם  )ג1(,  קטן  בסעיף  כמשמעותה  ציבורית  בתחבורה  שימוש 
לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל 

ובהתאם לתנאי האישור."

ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(
)חמ 3-5939(

ב ו ט ן  מ י ס – ר ב ה  ש מ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516, עמ' 640, עמ' 660, עמ' 662, עמ' 686, עמ' 688, עמ' 692, עמ' 704, עמ' 724, עמ' 734,  2 
    עמ' 762, עמ' 798, עמ' 988, עמ' 1056, עמ' 1166 )1174(, עמ' 1244, עמ' 1254 ועמ' 1354.

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

10/05/2019:49




