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 148573720אסמכתא: 

 נא ציינו מספרנו( ,)במענה
 

 
 

  לכבוד
 מנהלי הישיבות בישראל

      
 

 שלום רב,
 
 

 נקיטת צעדי זהירות למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל  :הנדון
 
 

כלליות, לאור סכנת הידבקות אפשרית ובכדי למנוע התפשטות תחלואה בהמשך להנחיות ה

ככל הניתן, נבקש להביא לידיעתכם את כללי הזהירות הנדרשים בקרב תלמידי הישיבות, 

 ל ואלו שהגיעו לארץ בתקופה זו. ”בייחוד תושבי חו

  

יום  14עליהם להיות בבידוד בית במשך   –תלמידים שחזרו מאחת המדינות בעולם  ●

  .ממועד עזיבת המדינה

 

תלמידים המתגוררים בפנימייה באופן קבוע, אינם רשאים לשהות בה בבידוד. שכן  ●

 עליהם להיות בבידוד בתנאי בית.  בפנימייה אין תנאי בידוד נדרשים.

 

על מנהלי הישיבות להסדיר מקום בידוד לתלמידים חסרי בית בישראל. במקרה שלא  ●

 התלמידים לעזוב את הארץ. יימצא להם סידור ראוי, יצטרכו

 

 תלמידים השוהים בבידוד בית אינם יכולים לצאת מהבית כלל, גם לא לצורך תפילה. ●

 

)חום, שיעול,  תלמיד שחזר מאחת מהמדינות בעולם ומרגיש באחד מתסמיני המחלה ●

 עליו לפנות למוקד מד"א להמשך בירור רפואי. כאב גרון, קשיי נשימה(

 

 איש 5,000ות המוניות בישיבות ובכל מקום אחר מעל חל איסור לקיים התקהלוי ●
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איש, לאנשים שחזרו מכל יעד שהוא בחו"ל  100חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל  ●

 ימים האחרונים וכן לאנשים עם תסמינים, אף אם לא היו בחו"ל. 14-ב

 

 חל איסור גורף על קיום והשתתפות בהתכנסויות וכנסים בינלאומיים בישראל באופן ●

מיידי. כל מי שהשתתף בהתכנסויות וכנסים מכל יעד שהוא בחו"ל, מחוייב בבידוד בית 

 יום ממועד חזרתו. 14למשך 

 

על התלמידים להימנע מנסיעות לחו"ל, לרבות נסיעות לפולין או מקומות אחרים, לרבות  ●

 נסיעות במסגרת חג הפסח.

 

לחג הפסח, עליהם לקחת לביתם החוזרים  , מכל מדינות העולם,ל”תלמידים תושבי חו ●

 ., עם חזרתם לישראליום 14ך יצטרכו לשהות בבידוד בית למשכי בחשבון 

 

 יש לשים לב להמלצות נוספות:

ומעלה, לאנשים עם מחלות רקע כרוניות כגון: מחלות לב,  60משרד הבריאות ממליץ לבני • 

יכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות וממגע עם סכרת, יתר לחץ דם, מחלות נשימתיות או ד

 אנשים ששבו מכל יעד שהוא מחו"ל או אנשים עם תסמינים או אנשים החשודים כחולים.

יש להקפיד הקפדה יתירה על היגיינה ובכלל זה להימנע ממגע קרוב ובכלל זה לחיצות ידיים • 

 ולפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות.

 ציבוריות כלל, אלא בנייר חד פעמי, או במגבת פרטית. אין לנגב ידיים במגבות• 

 

 הנחיות לבידוד בית:

 . אסור לצאת מהבית1

 . שהו בחדר נפרד ומאוורר היטב2

 . רחצו ידיים בסבון ומים3

 . אם ניתן, השתמשו בשירותים נפרדים4

 . השתמשו בטישו בכל התעטשות5

 . צמצמו את מספר השוהים בבית6

 לבית . אין להכניס מבקרים7

 . אווררו את כל חללי הבית8

 . שמים מסכה או בד זמין אחר9

 . השליכו אשפה לשקיות נפרדות וסגרו אותה10

 . אחסנו וכבסו את הכביסה בנפרד11

 . הימנעו משימוש משותף בחפצים12

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי 
תמשרד הבריאו  

Associate Director General 
Ministry of Health 

91010ים ירושל 1176ת.ד.  
mmancal@moh.health.gov.il 

5655983-02 פקס: 5081207-02  טל:  

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 5081207-02  Fax: 5655983-02  

 

 . חטאו ונקו משטחים בכל יום13

 מתקשרים למד"א –. אם חשים ברע 14

 

 *5400נות למוקד קול הבריאות יש לפ –בירורים בעניין ההנחיות 

 

 101כל מי שחש לא בטוב וחזר מאחת מהמדינות המצוינות לעיל, עליו לפנות למוקד מד"א 

 להמשך בירור רפואי.

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב   
 

 
 וגרוטאיתמר פרופ'                                                                                        
 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                        
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