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צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 41(, 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 2 -

 )25(" פרווגאי",   )22(" זמביה",   )20(" סיישל",  איי   )13(" פסקאות  )י(,  קטן  בסעיף   )1(
קוסטה ריקה", ")28( אוגנדה", ")31( ליבריה", ")35( פנמה" ו־")37( קניה" - יימחקו;

אחרי סעיף קטן )י1( יבוא:  )2(

")י2( על אף האמור בסעיף קטן )י(, חוזר שהוא מחלים וקיבל אישור החלמה על 
בסיס ממצא מעבדתי חיובי ל־nCov שביצע במדינה כאמור בסעיף קטן )י(, וחלף 
לא יותר משבוע ממועד השלמת חובת הבידוד שביצע בשל היותו חולה באותה 

מדינה, לא יהיה חייב בבידוד לפי סעיף קטן )י(."

בסעיף 4 לצו העיקרי, בסעיף קטן )ב(, במקום "כ"ז באב התשפ"א )5 באוגוסט 2021("   .2
יבוא "ט"ו באלול התשפ"א )23 באוגוסט 2021(".

תחילתו של צו זה ביום כ"ח באב התשפ"א )6 באוגוסט 2021(.  .3

כ"ד באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021(
)חמ 3-5939(
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