
يجب:

التسهيالت في ظل القيود

ارتداء قناع الفم واألنف في كل خروج من البيت 
)من عمر 6 سنوات فما فوق( عدم االنصياع قد 

يؤدي إلى فرض غرامة بمبلغ 200 شيكل جديد

الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر

الحرص على غسل اليدين عدة مرات يومًيا

الحفاظ على مسافة 100 متر عن  البيت ما 
عدا األنشطة المسموح بها حسب القائمة 

الواردة في نهاية هذا المستند

البقاء في البيت واالمتناع عن زيارة بيوت 
اآلخرين

2 מטרים



يجب على صاحب العمل استجواب 
العمال حول حالتهم الطبية - حيث 
لن يُسمح بدخول عمال تفوق حرارة 
جسمهم °38 درجة مئوية أو تواجدوا 
بالقرب من شخص مصاب بكورونا

استقبال الجمهور محظور

ال يجوز التجمهر في زوايا القهوة 
والمطابخ أو التناول المشترك 

للطعام

العمل بطواقم دائمة والسفريات 
بمجموعات دائمة

ال يجوز االستخدام المشترك 
للمعدات المكتبية

سيواصل أشخاص يبلغون من العمر 
67 عاًما فما فوق ممن لم يحضروا 

مكان العمل عدم الحضور إلى مكان 
العمل

يوصى ألشخاص مصابين بامراض 
خلفية بالعمل من البيت

إذا تم اكتشاف حالة إصابة في مكان 
العمل، فسيتم إغالق مكان العمل 

حتى الحصول على إذن من وزارة 
الصحة

المرافق الصناعية واإلنتاجية 
والخدماتية ستستطيع العودة للعمل 

مع نسبة أقصاها 30% من مجموع 
عدد العمال أو حتى 10 عمال، أيهما 

ـ "معيار البنفسجي"  األعلى. أصحاب ال
سيستطيعون تشغيل كوادر بشرية 

عاملة بنسبة أعلى

تعيين مسؤول عن موضوع كورونا 
لضمان االلتزام بالقواعد

النقاهة والنظافة والتعقيم خالل 
فترات منتظمة

جلسات تضم حتى 8 عمال في غرفة 
مساحتها أكثر من 20 مترًا مربًعا ومع 

مسافة مترين بين شخص وآخر

ارتداء الكمامات باستمرار ما عدا خالل 
التواجد في الغرفة لوحدكم

 )open space( العمل في فضاء مفتوح
سيتم شريطة توفر حوائط

حتى شخصين اثنين في غرفة 
مساحتها حتى 20 مترًا، أو عدد أكبر 

إذا توفر حاجب بين عامل وآخر يمنع 
نقل الرذاذ؛ في غرفة تفوق مساحتها 

20 مترًا مربًعا حتى 5 أو أكثر، إذا توفر 
جاجب بين عامل وآخر

كل من يستطيع العمل من البيت 
يقوم بذلك

سيتم تعيين أشخاص دائمين 
للعمل مع المزودين والزبائن

الفتات توعوية تشرح القواعد

المكاتب | الصناعة | المرافق
المعيار البنفسجي

التسهيالت في ظل القيود

اإلخالل بالواجب - إلغاء التسهيالت



األنشطة الالمنهجية واألنشطة 
االجتماعية محظورة في كل 

ساعات اليوم

التناول المشترك للطعام 
محظور

التربية الخاصة- حتى 3 أطفال في 
مجموعة مع فاصل ربع ساعة 

بين مجموعة وأخرى

النقاهة والنظافة والتعقيم 
خالل فترات منتظمة

ضم حتى 3 عائالت لدى حاضن 
دائم وااللتزام بالقواعد )قياس 
درجة الحرارة، النقاهة، متابعة 
األعراض، وضع الكمامات من 

قبل األشخاص الملزمين بذلك(

19 شخًصا في مساحة مفتوحة 
على بُعد حتى 500 متر عن مكان 

السكن او عن مكان العمل وعلى 
بُعد مترين بين شخص وآخر

لن يٌسمح بدخول شواطئ البحر، 
والمتنزهات، وحدائق األلعاب 

والمنشآت الرياضية الحضرية. 
حاالت التجمهر محظورة

التربية والتعليم
جهاز التربية والتعليم يظل مغلًقا ما عدا الحاالت 

االستثنائية

التسهيالت في ظل القيود

الصالة

الرياضة

يُسمح بممارسة نشاط رياضي 
من قبل شخص واحد، أو برفقة 

شخص دائم واحد فقط أو مع 
أشخاص يسكنون في نفس 

المنزل - على بًعد حتى 500 متر 
عن البيت



تقييد عدد الداخلين إلى المحل: ال 
يجوز تواجد أكثر من زبونين اثنين 

في المحل في نفس الوقت أو 
زبونين اثنين لكل صندوق دفع، 
وفوق 100 متر، 4 أشخاص لكل 

صندوق دفع

المجمعات التجارية ومراكز 
التسوق الكبرى مغلقة

العمل بورديات دائمة 

رسم عالمات لتحديد مسافة 
مترين بين الزبائن المنتظرين 

عند صندوق الدفع

النقاهة والنظافة والتعقيم 
خالل فترات منتظمة

حاجب حقيقي بين البائع 
والمشتري

يجوز تفعيل خدمة إرساليات من 
كافة المحالت

التجارة بالتجزئة- "المعيار البنفسجي"
التسهيالت في ظل القيود

فيما يلي األفرع التي صودق على فتحها شريطة استيفاء الشروط:
أجهزة المعلومات واالتصاالت، وأجهزة الصوت والفيديو، والحواسيب، والمعدات المحيطية، 

والبرامج الحاسوبية وأجهزة االتصاالت، والمنسوجات، واألدوات المصنوعة من المعدن والزجاج، 
والسجادات، ومواد غطاء الحيطان واألرضيات، واألثاث، ومنتجات الكهرباء والغاز المنزلية، 
واألدوات المنزلية، وأغراض الثقافة والترفيه، والكتب، والجرائد، والمعدات والمستلزمات 

المكتبية، والمعدات الرياضية والدراجات الهوائية، واآلالت الموسيقية، ومحتويات الموسيقى 
واألفالم، واألدوات الطبية، والمغسلة، وورشة الخياطة ومحل اإلسكافي.



نبقى في البيت!

النشاطات المسموح بها

التسهيالت في ظل القيود 

الخروج للعمل

الحصول على خدمة طبية 
أو التبرع بالدم

التظاهر، إجراء قضائي

الوصول إلى مقر الكنيست

تلقي العالج في دوائر 
الرفاهية والشؤون 

االجتماعية
ممارسة الرياضة حسب 

اإلرشادات

الخروج الستنشاق بعض 
الهواء حتى 100 متر

أداء الصلوات حسب 
القواعد

مساعدة شخص آخر 
حسب القواعد

نقل قاصر بين والدين 
وإحضار األطفال لتتم 

رعايتهم أثناء خروج 
العمال الحيويين للعمل 

سُيسمح بحضور حفلة 
عرس تقام في منطقة 

مفتوحة فقط، وبمشاركة 
عدد ال يتجاوز 10 أشخاص 
مع الحفاظ على مسافة 

مترين
يجوز تفعيل حديقة 

حيوانات، أو سفاري أو 
حديقة وطنية لغرض 

إقامة فعالية في مكان 
مفتوح والتي تكون 

مخصصة لشخص من 
ذوي االحتياجات الخاصة 

وحسب اإلرشادات

عدم ارتداء قناع فم وأنف وعدم حمله قد يؤدي إلى فرض غرامة بمبلغ 200 شيكل جديد

 TAKE( يحظر استالم الوجبات
AWAY( من المطاعم


