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 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס' 2(, 

התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12 ו–23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
שהתקיים  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התש"ף-2020  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם 

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

בתקנה 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
התקנות   - )להלן  התש"ף-12020  וטיסות(,  תעופה  שדות  הפעלת  על  )הגבלות  שעה( 

העיקריות( , אחרי פסקה )2( יבוא:

")3( על אף האמור בתקנה 9)ב()1( לתקנות הגבלת הפעילות, המנהל רשאי להתיר 
בשדה  משותף  אכילה  במתחם  וכיסאות  שולחנות  להציב  תעופה  שדה  למפעיל 
תעופה, ולאפשר ישיבה לצורך אכילה בו, בתנאים שיורה עליהם לשם צמצום הסיכון 
להידבקות בנגיף הקורונה, לעניין מיקומם ומספרם של השולחנות והכיסאות והמרחק 

ביניהם, ולעניין הניקיון וההיגיינה במתחם זה."

האמור בתקנה 22 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .2
")ב( תקנת משנה )א( לא תחול אם כלי הטיס ממריא משדה תעופה שבכניסה אליו 
מבוצעת לנוסעים מדידת חום ונמנעת כניסתו של נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס 

ומעלה."

בתקנה 35 לתקנות העיקריות -  .3
)1( בפסקה )2(, בסופה יבוא ", בניגוד להוראות תקנה 6)ב(";

)2( בפסקה )3(, בסופה יבוא ", בניגוד להוראות תקנה 6)ב(";

)3( אחרי פסקה )11( יבוא:

שבו  למקרה  הצוות  אנשי  לפעולת  נהלים  הסדיר  שלא  אווירי  ")11א( מפעיל 
איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 28)א(, בניגוד להוראות 

אותה תקנה;".

בטבלה בתקנה 36)א( לתקנות העיקריות, אחרי שורה )9( יבוא:  .4
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י"ט  יום  "עד  יבוא  תחילתן"  מיום  ימים   28" במקום  העיקריות,  לתקנות   41 בתקנה   .5
בתשרי התשפ"א )7 באוקטובר 2020(".
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