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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 26(, התש"ף-2020

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

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

)1( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב1( אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא 
בשל חשד להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף קטן )א( עד 
לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל–nCov, או עד קבלת אישור רופא 
לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם 
אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה ישהה בבידוד עד להשלמת 
התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו 

הוראות סעיפים קטנים )ה( עד )ח(, בשינויים המחויבים.";

)2( בסעיף קטן )ג1(, אחרי "כדי להגיע למקום הבידוד;" יבוא "אדם לא יעשה שימוש 
בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן )ב1( או למקום הבידוד לפי 

אותו סעיף קטן;", ובמקום "לעניין זה," יבוא "בסעיף קטן זה,";

)3( בסעיף קטן )ד(, אחרי "כי הוא אדם המצוי בבידוד" יבוא "או אדם שחלה עליו 
חובת בידוד לפי סעיף קטן )ב1(" ואחרי "ואדם המצוי בבידוד" יבוא "או אדם שחלה 

עליו חובת בידוד לפי סעיף קטן )ב1(".

בסעיף 3א לצו העיקרי -  .2
 11" יבוא  אנשים"   21" במקום  במבנה",  "התקהלות  בהגדרה  )ב(,  קטן  )1( בסעיף 

אנשים";

)2( בסעיף קטן )ג( -

)א( פסקה )2( - תימחק;

)ב( בפסקה )8(, במקום "50 אנשים" יבוא "20 אנשים".

בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום "י' באב התש"ף )31 ביולי 2020(" יבוא "ט"ז באב התש"ף   .3
)6 באוגוסט 2020(".

תחילתו של צו זה ביום כ"ה בתמוז התש"ף )17 ביולי 2020(, בשעה 17.00.  .4
כ"ה בתמוז התש"ף )17 ביולי 2020(

)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

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' 998, עמ' 1056, עמ' 1166 )1174(, עמ' 1244, עמ' 1254, עמ' 1354, עמ' 1362, עמ' 1444, 

עמ' 1468, עמ' 1598, עמ' 1628, עמ' 1640, עמ' 1722 ועמ' 1762.
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