
                   

  2020-)הוראת שעה(, התש"ף (בידוד בית)(2019נגיף הקורונה החדש ) בריאות העם צו

 , אני מצווה לאמור:1בריאות העם לפקודת()א( 2)20בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 –בצו זה   .1 הגדרות

, לאחר שהיה בסין לרבות דרך מדינה אחרתמי שהגיע לישראל,  -חוזר" "  

 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל; 14במהלך 

 ;nCoV -חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל -"חולה"   

 אחד מאלה:–אדם המצוי בבידוד" "  

 חוזר;   (1)   

 מי שהיה במגע הדוק עם חולה; (2)   

הימים  14 -מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב (3)   

 האחרונים.

 כל אחד מאלה:–מגע הדוק" "  

חולה, עבודה ב, כולל טיפול ישיר לחולה מוסד רפואיבחשיפה  (1)   

 ;, ביקור חולה, או שהייה בחדר עם חולהשחלועובדי בריאות  יחד עם

 ;חולה עםתה יכבאו שהייה בסמוך לחולה עבודה  (2)

שני עד של ובמרחק נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה  (3)

 ;מושבים ממקום מושב החולה

 .ביתו של חולה-בני (4)

 כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות. (5)   

חובת בידוד בית 

 ותנאי בידוד

ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן  אדם המצוי בבידוד (א) .2

 מקום הבידוד(. –לקיים בו את תנאי הבידוד )להלן 

יפנה ישהה בבידוד ועם חולה, הדוק היה במגע הוא היה לאדם ספק אם  (ב)  

 הספק. בירורל משרד הבריאותל

לגבי חוזר,  ימים ממועד השהייה האחרונה בסין 14)ג( הבידוד יהיה לתקופה של   

 תקופת הבידוד(.  –ימים מיום המגע האחרון עם חולה )להלן  14או 

                                        
 .191, עמ' 1, תוס' 1940ע"ר  1



לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא ובהתאם  אדם המצוי בבידוד)ד(   

 . לתנאי האישור

י היגיינה ומגע עם אדם המצוי בבידוד, יהיו בהתאם )ה( תנאי הבידוד לרבות כלל

 להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

שהה בבידוד במקום מנסיבות מיוחדות, י בידוד לשהות בומי שאין לו מקום )ו(   

 .כפי שיוסדר בידי המדינה

קבלת טיפול רפואי יפנה ל אדם המצוי בבידוד)ז( במקרה של מצב חירום רפואי,   

דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד 

 להידבקות בנגיף הקורונה.

)ח( חובת בידוד לפי צו זה, לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע   

 חולים.כי בידודו יבוצע בבית 

   

אות על קיום הוראות צו זה לדווח למשרד הברי  אדם המצוי בבידודעל  (א) 3 דיווח

ובכלל זה, מקום מגוריו, מועד הגעתו מסין או מועד המגע האחרון עם חולה , 

 לפי העניין, ותקופת הבידוד. 

חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם  (ב)  

הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו 

 ופת הבידוד.בתק

דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד  (ג)  

 מזמן לזמן. 

   

 .ימים 30של צו זה  תוקפו .3 תוקף

 שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.  מיצו זה יחול גם על  .4 תחולה

 
 (2020בפברואר  2ז' בשבט התש"פ )
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, הכריז ביום א' בשבט  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20שר הבריאות מתוקף סמכותו לפי סעיף 

-Novel Coronavirus 2019) 2019חדש (, כי המחלה הנגרמת ע"י נגיף הקורונה ה 27.1.2020התש"ף )

nCoV.היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור ) 

, )"המחלה"; "הנגיף"( ((nCoV2019 Novel Coronavirus 2019  המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה

יום(.  2-14נע בין ימים )הטווח  5-7עוברת מאדם לאדם כאשר תקופת הדגירה המשוערת הינה 

-, וזאת מתוך כ2003קורבנות בשנת  800-, שגבה כSARS-המחלה דומה מאוד באופן גנטי לנגיף ה

 מקרים של הדבקה. 8000

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כמצב חרום של בריאות 30.1.2020בתאריך 

ל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון הציבור ברמה הבין לאומית. נכון להיום אין באוכלוסיה של ישרא

באמצעותו אפשר למנוע את התפשטות המחלה ואין טיפול ידוע. בנוסף, משיעורי התמותה ניתן 

ללמוד כי מדובר במחלה קטלנית. בשלב זה פעילויות משרד הבריאות הישראלי בישראל מתמקדות 

סכנה החמורה לבריאות בניסיון למנוע את הגעת הנגיף לישראל  ואת התפשטותו, וזאת נוכח ה

 הציבור שיוצר הנגיף. 

מי ששהה בסין לפיהן פרסם מנכ"ל משרד הבריאות הודעה לציבור בדבר הנחיות  30.1.2020ביום 

לא ישהה במקום ציבורי ובכלל זה במקום עבודה במשך תקופת  הימים האחרונים, 14במהלך 

"המלצת משרד  –נות אלה מיום השהייה האחרון בסין )בתקימים  14 -של המחלה  הדגירה

 .  המחלה בישראל את התפשטותולצמצם ככל הניתן כדי למנוע זאת  הבריאות"(,

עם גורמי השעות מפרסום ההנחיות כאמור ולאחר התייעצות  48 –בשל התפשטות הנגיף ב 

מקצוע, הוחלט כי יש לנקוט באמצעי של בידוד מי שחזר מסין  כדי למנוע ככל הניתן הדבקה בנגיף 

 טלני והתפשטותו במדינת ישראל.הק

מטרת צו זה למנוע הדבקה בנגיף הקורונה החדש והתפשטותו בישראל עלי ידי קביעת חובת 

 בידוד למי ששהה בסין וכן למי שהיה במגע עם חולה קורונה מאומת.  

 1תקנה 
 לקבוע כי מי ששהה בסין ומי שהיה במגע עם חולה קורונה מאומת ישהה בבידוד .מוצע 
 2 תקנה

 מוצע לקבוע הוראות בנוגע לבידוד כמפורט בתקנה.

 3תקנה 

 ימים. 30 -ל צוה ףתוקמוצע לקבוע את 

 4תקנה 

 ;לפני יום הפרסוםשביקר בסין וחזר לישראל מוצע לקבוע כי הצו יחול גם על מי 


