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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה( )תיקון מס' 46(, 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
קורונה  "בדיקת  ההגדרה  במקום   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020 

מיידית" יבוא:

במקום  מייד,  מתקבלות  שתוצאותיה  קורונה  בדיקת   - מיידית"  קורונה  ""בדיקת 
בדיקות  וביצוע  )דיגום  העם  בריאות  תקנות  לפי  המתבצעת  הבדיקה,  ביצוע 

קורונה(, התשפ"א-32021;".

בסעיף 3ד לצו העיקרי, במקום "למעט שלושה אורחים לכל דייר או שוהה קבוע" יבוא   .2
"או קטין מתחת לגיל 3 במוסד, אלא אם כן הציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 
קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ובלבד שסך כל 

האורחים לכל דייר או שוהה קבוע לא יעלה על שלושה אורחים ביום".

תחילתו של צו זה ביום י' באלול התשפ"א )18 באוגוסט 2021(.  .3
ט' באלול התשפ"א )17 באוגוסט 2021(

)חמ 3-5939(
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