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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 8(, התשפ"א-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940, אני מצווה לאמור:

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020, בתקופה שמיום כ"ה בחשוון התשפ"א )12 בנובמבר 2020( עד יום ט"ז 

בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(, יראו כאילו בסעיף 2 -

)1( אחרי סעיף קטן )ג2( בא:

")ג3( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת 
הבידוד 12 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה, לפי ההוראות 
שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב 

בה לפי צו זה:

)1( אם לא היו לו תסמינים בכל 12 הימים;

 ,nCov–ל שלילי  ממצא  של  תוצאות  עם  בדיקות  שתי  שקיבל  )2( לאחר 
מסוג הבדיקות שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:

)א( בדיקה ראשונה - בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;

לתקופת  העשירי  היום  במהלך  המוקדם  לכל   - שנייה  )ב( בדיקה 
הבדיקה  ביצוע  ממועד  לפחות  שעות   24 שחלפו  ולאחר  הבידוד, 

הראשונה.";

)2( אחרי סעיף קטן )ז( בא:

בדיקה ביצוע  לצורך  הבידוד  ממקום  לצאת  יכול  בבידוד  המצוי   ")ז1( אדם 
בלא  ביותר  המהירה  בדרך  תהיה  ממנה  והחזרה  לבדיקה  ההגעה   ;nCov–ל

שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף )ג1(.

)ז2( תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן )ז1( ומיקומה ואופן ביצועה 
יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.

)ז3( אדם שחל עליו סעיף קטן )ב1(, )ג2( או )ז1( ונוסע לבדיקה ל–nCov או חוזר 
ממנה במונית או שחל עליו סעיף קטן )ג1( ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן 

על כך את הנהג לפני כניסתו למונית."

כ"ד בחשוון התשפ"א )11 בנובמבר 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; התשפ"א, עמ' 62, עמ' 70, עמ' 186, עמ' 250, עמ' 300, עמ' 374 ועמ' 389.  2
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