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הנדון :הוראות המנהל לעניין תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום
לבידוד מטעם המדינה) ,התש"ף 2020 -

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) ,התש"ף – 2020
(להלן – התקנות) ,חוזרים מחו"ל חייבים בבידוד במקום שתקבע המדינה למשך  14ימים.
נוסח סעיפים (2א )1ו(2-ב)

)2

....
על אף האמור בתקנת משנה (א) ,אם השתכנע הנציג המוסמך ,לפי הוראות המנהל ,כי
(א)1
החוזר יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי
הוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה),
התש"ף( 12020-להלן – צו בידוד בית) ,לאחר שהוכח שקוימה חובת הדיווח הקבועה בסעיף 3
לצו בידוד בית ושהחוזר חתם בפניו על התחייבות להגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות סעיף
(2ג ) 1לצו בידוד בית ,יתיר לו לקיים את הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר כאמור; הוראות
המנהל לעניין תקנה זו יינתנו בשים לב ,בין השאר ,לגודלו של מקום המגורים ,מספר החדרים
בו ,מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן....................................... .
....
(ב) חוזר השוהה במקום לבידוד שנקבע לו כאמור בתקנות משנה (א)( ,א )1או (א – )2ישהה
בבידוד באותו המקום במשך  14ימים (להלן – תקופת הבידוד); השתכנע הנציג המוסמך ,לפי
הוראות המנהל ,כי חוזר השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בתקנת משנה (א) יכול
להשלים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו – יתיר לו
להשלים את תקופת הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר כאמור ,לאחר שקוימה חובת הדיווח
הקבועה בסעיף  3לצו בידוד בית בנוגע למקום הבידוד החדש ושהחוזר חתם בפניו על
התחייבות להגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות סעיף (2ג )1לצו בידוד בית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם( 1940 ,להלן :הפקודה) ובהתאם לתקנות (2א )1ו(2ב)
לתקנות להלן הוראות והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף הקורונה:

 1ק"ת התש"ף ,עמ' .516
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 .1הגדרות:
.1.1חוזר  -אזרח או תושב ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה ,למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל
עזה ,ולא היה במדינה אחרת במהלך  14הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל.
.1.2חב בידוד – חוזר הנדרש להיות בבידוד בהתאם לתקנות ולצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד
בית והוראות שונות)(הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן :צו בידוד בית).
.1.3גורם מבטח – הגוף המבטח רפואית את חב הבידוד ,כולל קופת חולים או צה"ל.
.1.4הנציג המוסמך – גורם מנהלי או רפואי מוסמך מטעם המדינה ,הרשאי לאשר לחוזר לשהות בבידוד
במקום שאינו מקום בידוד מטעם המדינה.
.1.5מקום לבידוד מטעם המדינה  -מקום המיועד לבידוד שהוא בית מלון או אכסניה שנקבעו למטרה זאת
בידי המדינה.
 .2מסמכים ישימים:
.2.1תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) ,התש"ף2020 -
.2.2צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
 .3שיטה:
.3.1הנציג המוסמך יהיה ,ככל הניתן ,עובד משרד הבריאות .על הנציג המוסמך להשתכנע ,במסגרת
התשאול ,כי חב הבידוד יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם ,בהתאם לשיקולים אלה:
 .3.1.1חב הבידוד חש בטוב ,ללא חום או תסמינים נשימתיים.
 .3.1.2לחב הבידוד יש אפשרות לשהות ביחידת דיור הכוללת כניסה נפרדת ,או בדירה נפרדת ,לבדו או
רק עם אנשים איתם חזר מחו"ל באותה הטיסה ,ויש לו דרך לדאוג לכל צרכיו עד לתום תקופת
הבידוד שנקבעה בצו.
 .3.1.3אפשרות נוספת היא כי לחב הבידוד יש אפשרות לשהות לבד בחדר פרטי עם שירותים ומקלחת
צמודים .במקרה כזה עליו לקיים גם את הכללים הבאים:
 .3.1.3.1יש מי שיכין ויעביר לחב הבידוד אוכל וציוד נדרש במהלך השהייה בחדר ,ויש דרך
לעשות זאת ללא מגע בין שניהם ,כמפורט בתנאי הבידוד.
חב הבידוד לא שוהה באותו הבית עם אנשים בעלי גורמי סיכון (גיל  60ומעלה או
.3.1.3.2
מחלות רקע כגון מחלות לב ,ריאה ,כליות ,כבד ,סכרת ,יתר לחץ דם ,דיכוי חיסוני ,ועוד),
אלא אם כן חזרו כולם ביחד מאותו מקום בחו"ל.
 .3.1.3.3מי שגר באותו המקום הסכים לקבלו לבידוד בית בתנאים המפורטים בתקנות ,בצווים
ובנהלי משרד הבריאות.
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 .3.1.4לחב הבידוד יש גורם מבטח  ,שיבצע את המעקב הרפואי אחריו ,והוא בעל יכולת לקיים
תקשורת רציפה ואמינה עם הגורם המבטח.
 .3.1.5חב הבידוד יוכל להגיע למקום הבידוד באמצעות רכב פרטי ,בו ייסעו רק הוא ואדם אחד נוסף,
או במונית ,בהתאם להוראות צו בידוד בית והנחיות משרד הבריאות.
.3.2בכל מקרה על הנציג המוסמך לוודא ,כי חב הבידוד מבין את תנאי הבידוד ומאשר את עמידתו בתנאים
אלו.
.3.3הנציג המוסמך יוודא כי חב הבידוד חתם על טופס "דיווח על בידוד לחוזרים מחו"ל" הכולל בסיומו
הצהרה על תנאי הבידוד ועזיבת שדה התעופה ,כמפורט בסעיף  3.1לעיל.
.3.4חב בידוד שחזר מחו"ל לפני חלות הוראה זו ,השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה ,רשאי להגיש
בקשה לנציג המוסמך ,לצורך השלמת תקופת הבידוד במקום מגוריו או מקום אחר העומד לרשותו,
אם במהלך שהותו גילה כי יש באפשרותו לעמוד בתנאי הבידוד ,כמפורט בסעיף  .3.1בקשה זו תוגש
למפקד המלון (משל"ט מלונות – פיקוד העורף) ותאושר לגופו של עניין על ידי הנציג המוסמך מול
מפקד המלון.
 .4אדם שהגיע מחו"ל וטוען שהיה חולה והחלים – יש לפעול לפי הוראת מנהל בנושא מחלים.

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי
ראש שרותי בריאות הציבור
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