
 

 

25 martie, 2020 

Comunicat de presă 

Anunț comun al Oficiului Primului Ministru și al Ministerului Sănătății 

      

Guvernul a aprobat reglementările de urgență în această seară pentru a restricționa operațiunile 

in scopul de a stopa răspândirea virusului Corona în Israel. Reglementările includ reducerea în 

continuare a ieșirii în spațiul public, impunerea răspunderii angajatorilor, închiderea 

magazinelor neesențiale și impunerea restricțiilor asupra transportului public. 

Reglementările vor intra în vigoare astăzi la ora 17:00 și pe o perioadă de 7 zile.  

Conform noilor reglementări de urgență, nu puteți părăsi un loc de reședință sau o reședință 

permanentă în spațiul public, decat pentru unul dintre următoarele acțiuni sau scopuri: 

• Sosirea angajaților la serviciu este permisă de reglementări. 

• Achiziționarea de alimente, medicamente și produse esențiale, precum și obținerea de 

servicii esențiale 

 • Obținerea serviciului medical. 

• Donarea de sânge. 

• Procesul legal. 

• Demonstrație. 

• Sosirea la Knesset. 

• Pentru tratament in cadre de asistență socială. 

  



 

 

• Plecarea unei persoane sau a a mai multor persoane care locuiesc în același loc, pentru o 

perioadă scurtă de timp și până la 100 de metri de locul de reședință.  

• Asistență medicală pentru o altă persoană sau asistență pentru o persoană cu dificultate sau 

suferință care necesită asistență. 

• Rugăciunea într-un loc deschis, înmormântare, nuntă și circumcizie, precum și plecarea unei 

femei la mikve, cu condiția să pre-aranjeze ora sosirii lor. 

• Transferul minorului în institutii educaționale pentru copiii lucrătorilor esențiali și cadre 

speciale (în conformitate cu Ordinul de Sănătate Publică). 

• Transferul unui minor, ai cărui părinți locuiesc separat, de la unul dintre părinți, la casa 

celuilalt părinte.  

S-a decis, de asemenea, ca serviciile de transport public să fie reduse la aproximativ 25% din 

cele existente și în conformitate cu orientările Ministerului Sănătății. 

Serviciile de taxi vor fi posibile doar cu un pasager sau o altă escortă în scop medical, 

pasagerii stând pe bancheta din spate cu geamurile auto deschise. 

Reglementările stipulează că la loc public si locul de muncă se vor păstra cel puțin 2 metri 

între între oameni. La o călătorie este esențială pe un vehicul privat vor 

fi obligați să călătorească  până la 2 pasageri. De asemenea sunt permise serviciile de transfer 

către locurile de muncă, sub rezerva restricțiilor. 

  



 

 

În plus, se precizează că angajatorul are obligația de a măsura temperatura la intrarea în locul 

de muncă. Nu va fi permisa intrarea unei persoană cu febra care depășește 38 ° C. 

Alături de acestea, se va permite să opereze servicii de livrare a alimentelor, ziare, precum și 

servicii esențiale de întreținere a locuinței, aparate electrice, produse și servicii de comunicații 

și accesorii medicale. 

Întreprinderile care vând alimente destinate consumului în afara serviciului de luat masa și 

livrare, farmacii, institute de optică sau un magazin care se ocupă în principal de vânzarea 

produselor de igienă vor funcționa sub rezerva menținerii a 2 metri între oameni și a prevenirii 

aglomerării, astfel încât în orice moment  să nu rămână în magazin peste 4 clienti la fiecare 

casa active. 

S-a considerat că încălcarea interdicțiilor ar constitui o infracțiune penala, ceea ce ar permite, 

de asemenea, aplicarea unei amenzi administrative asupra infractorilor și, de asemenea, 

prevederea competențelor polițiștilor de a pune în aplicare dispozițiile relevante. 

Toate reglementările de urgență aprobate de guvern, vor fi distribuite cât mai curând posibil de 

un mesaj Ministerul Sănătății. 

 

 * Dincolo de reglementările menționate anterior, vom reitera necesitatea comună de a respecta 

regulile pentru a eradica răspândirea virusului. Populația de peste 60 de ani, cu accent pe 

vârstnici și populații cu risc solicitându-i să rămână acasă și să nu-și asume riscul să plece afară. 

 


