
רשומות

קובץ התקנות
14 במרס 2021  9271 א' בניסן התשפ"א 

עמוד

 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 17(,
התשפ"א-2021                                                                                                                                               2642

קובץ התקנות 9271, א' בניסן התשפ"א, 14.3.2021

14/03/2121:47



קובץ התקנות 9271, א' בניסן התשפ"א, 14.3.2021  2642

 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 17(, התשפ"א-2021

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 1 -

בהגדרה "אדם המצוי בבידוד", אחרי פסקה )3( יבוא:   )1(

מי שקיבל ממצא חיובי ל–nCoV בבדיקת קורונה מיידית;";  )4("

אחרי ההגדרה "אדם המצוי בבידוד" יבוא:  )2(

;PCR שבוצעה בשיטת nCoV–בדיקה" - בדיקה ל""

"בדיקת קורונה מיידית" - בדיקה ל–nCoV שתוצאותיה מתקבלות על–אתר;";

קורונה  בבדיקת   nCoV–ל חיובי  ממצא  "למעט  יבוא  בסופה  "חולה",  בהגדרה   )3(
מיידית".

בסעיף 2 לצו העיקרי -  .2
בסעיף קטן )ג1(, במקום "או )3(" יבוא "עד )4(";  )1(

אחרי סעיף קטן )ג3( יבוא:  )2(

להגדרה   )4( בפסקה  האמור  בו  שמתקיים  בבידוד  המצוי  אדם  ")ג4( על 
"אדם המצוי בבידוד" )בסעיף קטן זה - אדם המצוי בבידוד(, יחולו ההוראות 
המפורטות להלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם 

חב בה לפי צו זה:

הוא יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאה של בדיקה   )1(
 ;nCoV–עם ממצא שלילי ל

למועד  האפשר  ככל  בסמוך  תבוצע   )1( משנה  פסקת  לפי  בדיקה   )2(
הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ–48 שעות מהמועד האמור; לא ביצע האדם 
תקופת  את  לקצר  יוכל  הוא  האמור,  במועד  הבדיקה  את  בבידוד  המצוי 

הבידוד לפי סעיף קטן )ג3(;

קיבל האדם המצוי בבידוד ממצא חיובי ל–nCoV בבדיקה שביצע לפי   )3(
סעיף קטן זה, יראו אותו כחולה לעניין צו זה.";

)ז1(, במקום "ל–nCoV" יבוא "או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות  בסעיף קטן   )3(
;"nCoV–נוגדנים ל

בסעיף קטן )ז3(, במקום  "ל–nCoV" יבוא "או לבדיקה סרולוגית לאבחון נוכחות   )4(
 ."nCoV–נוגדנים ל

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-5939(
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