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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 4(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)1()ב( ו־)ג( ו־)2()א( לפקודת בריאות העם, 11940 )להלן - 
הפקודה(, ובהתקיים דחיפות ולפי סעיף 20ז)א()3( לפקודה, אני מצווה לאמור:  

בצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,   .1
"תעודת  אחרי  "מחלים",  בהגדרת   ,1 בסעיף  העיקרי(,  הצו   - )להלן  התש"ף-22020 
מחוסן תקפה," יבוא "שניתנו מיום כ"ז בתשרי התשפ"ב )3 באוקטובר 2021(, וטרם חלף 
מועד התוקף המצוין בהם", המילים "וכל עוד האישור או התעודה בתוקף" - יימחקו, 

ובסופה יבוא "שמפורסמות באתר משרד הבריאות".

בסעיף 2 לצו העיקרי -  .2
בסעיף קטן )ד(, במקום "אדם שנכנס לישראל" יבוא "חוזר מחלים כאמור בסעיף   )1(
קטן )י( שנכנס ישראל" ובמקום "שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה 
האמורה היה רק במדינה המפורטת בתוספת" יבוא "שהוגבלה היציאה אליה בתקנות 
לפי סעיף 7א)א( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
שעה( התש"ף-32020, והצהיר באתר משרד הבריאות כי במהלך התקופה האמורה לא 

היה במדינה כאמור";

במקום סעיף קטן )י( יבוא:  )2(

אם  גם  זה  סעיף  לפי  בבידוד  חייב  חוזר  )ט(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")י( על 
הוא מחלים, אם שהה ב–14 הימים שקדמו להגעתו לישראל, במדינה שהוגבלה 
היציאה אליה בתקנות לפי סעיף 7א)א( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020; לעניין זה, "שהה במדינה" - 

למעט מי ששהה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד."

תחילתו של צו זה ביום כ"ז בתשרי התשפ"ב )3 באוקטובר 2021(.  .3
כ"ה בתשרי התשפ"ב )1 באוקטובר 2021(

)חמ 3-5939(
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