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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 45(, 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 )להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 2 -

)1( במקום סעיף קטן )י( יבוא:

")י( על אף האמור בסעיף קטן )ט(, חוזר חייב בבידוד לפי סעיף זה גם אם הוא 
מחלים; סעיף קטן זה לא יחול על חוזר מחלים שהגיע לישראל מאחת המדינות 
ב־14  בתוספת  מפורטת  שאינה  אחרת  במדינה  שהה  ולא  בתוספת  המפורטות 
הימים שקדמו להגעתו לישראל, וכן הצהיר על כך עד כניסתו לישראל; לעניין 
שדה  בשטח  שעות   12 עד  ששהה  מי  למעט   - במדינה"  "שהה  זה,  קטן  סעיף 

תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.";

)2( בסעיף קטן )י1(, המילים "על אף האמור בסעיף קטן )ט(" - יימחקו, ואחרי "חוזר 
כאמור  בתוספת  המפורטות  המדינות  מאחת  לישראל  "שהגיע  יבוא  מחלים"  שהוא 

בסעיף קטן )י(". 

בסעיף 4 לצו העיקרי, המילים "למעט האמור בסעיף קטן )ב(" - יימחקו, וסעיף קטן   .2
)ב( - יימחק.

בתקופה שמיום ח' באלול התשפ"א )16 באוגוסט 2021( עד יום כ"ב באלול התשפ"א   .3
)30 באוגוסט 2021(, יראו כאילו בסוף הצו העיקרי נאמר:

"תוספת

)סעיף 2)י((

רשימת מדינות שחוזר שהוא מחלים, החוזר מהן אינו חייב בבידוד כאמור בסעיף 2)י(: 

אוסטריה

אוסטרליה

הונג קונג

הונגריה

טייוואן

מולדובה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 4

הוראת שעה

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, עמ' 3622, עמ' 3626, עמ' 3754, עמ' 3756, עמ' 3762,

 עמ' 3802, עמ' 3868, עמ' 3870, עמ' 3890, עמ' 3916 ועמ' 3940.
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ניו זילנד

סין

סינגפור

צ'כיה".

תחילתו של צו זה ביום ח' באלול התשפ"א )16 באוגוסט 2021(.  .4
ד' באלול התשפ"א )12 באוגוסט 2021(

)חמ 3-5939(

ש א ן  מ ח נ  
המנהל הכללי של משרד הבריאות  

תחילה
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