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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 36(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ב( ו–)ג( ו–)2()א( וסעיף 20ז לפקודת בריאות העם, 11940, 
ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 20ז)א()2( לחוק, אני מצווה לאמור: 

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
התש"ף-22020, בסעיף 2)י(, בסופו יבוא: 

")10( אוזבקיסטן;

)11( בלרוס;

)12( איחוד האמירויות;

)13( איי סיישל;

)14( אתיופיה;

)15( אקוודור;

)16( בוליביה;

)17( גואטמלה;

)18( הונדורס;

)19( זימבבואה;

)20( זמביה;

)21( נמיביה;

)22( פרגוואי;

)23( צ'ילה;

)24( קולומביה;

)25( קוסטה ריקה;

)26( קירגיזסטן;

)27( תוניסיה."

תחילתו של צו זה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ג' באב התשפ"א )12 ביולי  )א(   .2
.)2021

תחילתן של פסקאות )12( עד )27( בסעיף 2)י( לצו העיקרי כנוסחן בסעיף 1 לצו זה,  )ב( 
ביום ז׳ באב התשפ״א )16 ביולי 2021(.

כ"ח בתמוז התשפ"א )8 ביולי 2021(
)חמ 3-5939(

י ו ל י  ז ח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תיקון סעיף 2

תחילה

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשפ"א, עמ' 314.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 516; התשפ"א, עמ' 62, עמ' 70, עמ' 186, עמ' 250, עמ' 300, עמ' 374, עמ' 388, עמ' 416,   2 
עמ' 562, עמ' 564, עמ' 876, עמ' 946, עמ' 1336, עמ' 1596, עמ' 1758, עמ' 2574, עמ' 2642, עמ' 2770, עמ' 2914,    
עמ' 2942, עמ' 3066, עמ' 3140, עמ' 3184, עמ' 3228, עמ' 3248, עמ' 3348, עמ' 3350, עמ' 3368, עמ' 3412,   

עמ' 3432, עמ' 3442, עמ' 3466, עמ' 3508, עמ' 3578. ועמ' 3622.  
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