
 

 

Спільне повідомлення 

міністра, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства -Міністерства прем'єр

фінансів 

Нижче наведені основні поправки до постанов надзвичайного стану, затверджені 

урядом сьогодні вночі, і які вступлять в силу після їх реєстрації: 

Постанови надзвичайного стану (Обмеження кількості працівників на робочому місці 

для зменшення рівня поширення коронавірусу) (Поправка): 

- Промисловість, виробництво та сфера послуг зможуть повернутися до формату 

роботи, при якому одночасно на робочому місці знаходяться 30% від загальної 

кількості працівників або до 10 працівників (більший показник з цих двох параметрів). 

- Однак це обмеження не поширюється на робочі місця та підприємства, які 

дотримуються правил «фіолетового сертифіката» ( «тав саголь»), на таких 

підприємствах вийти на робочі місця зможе більша кількість працівників. 

 

Нижче наведені основні пункти «фіолетового сертифіката» для роботодавців: 

призначення на кожному підприємстві відповідального в зв’язку з коронавірусом на свій 

розсуд; дотримання правил гігієни; заборона зборів людей на кухнях або в місцях 

приготування кави; прийом їжі на робочому місці (в кабінеті працівника) наскільки це 

можливо; дотримання дистанції 2 метри між людьми; вимірювання температури тіла на 

вході; підвезення до місця роботи повинна здійснюватися для однієї і тієї ж постійної 

групи людей, крім того постійні групи людей повинні працювати на одних і тих же 

змінах; в приміщенні площею до 20 квадратних метрів можуть перебувати два 

співробітника або більша кількість співробітників за умови, що між ними встановлена 

перегородка для запобігання розповсюдження крапель; в приміщенні площею понад 20 

квадратних метрів - до 5 співробітників або більша кількість співробітників за умови, що 

між ними встановлена перегородка; проведення зборів та нарад буде можливим при 

знаходженні до 8 співробітників в приміщенні. 

- Якщо один з працівників заразиться коронавірусом на робочому місці, все 

підприємство або його частина буде закрито максимум до завершення 

епідеміологічного розслідування, що його проводить Міністерство охорони здоров'я. 

- Крім того, людям з хронічними захворюваннями рекомендується уникати фізичної 

появи на робочому місці. 



 

 

- Перевірка дотримання правил «фіолетового сертифіката» буде здійснюватися за 

принципом саморегуляції. Якщо умови роботи на підприємстві відповідають 

встановленим правилам, воно може негайно повернутися до діяльності без 

необхідності отримання дозволу. Порушення правил є кримінальним злочином і тягне 

за собою необхідність повернення до старих обмежень. 

 

- Термін дії постанов надзвичайного стану (Обмеження кількості працівників на 

робочому місці для зменшення поширення коронавірусу) буде продовжено до п'ятниці, 

30 квітня 2020 року. 

 

Постанови надзвичайного стану (обмеження діяльності) (Поправка): 

Дозволено відкрити ряд торгівельних підприємств та тих, що працюють у сфері послуг 

за умови дотримання наступних пунктів ( «фіолетовий сертифікат» для торгівельних 

підприємств): декларація про стан здоров'я та вимірювання температури тіла всіх, хто 

входить до закладу, позначення відстані 2 метри між покупцями на касі, фізична 

перегородка між продавцем і покупцем, постійні зміни для співробітників, дотримання 

гігієни і часте проведення дезінфекції, обмеження кількості людей, що входять в 

магазин, для того, щоб в ньому одночасно знаходилося не більше 2-х покупців або 2 

покупці на кожну працюючу касу, в магазинах площею понад 100 квадратних метрів 

може перебувати 4 людини на одну працюючу касу. 

Нижче наведені галузі, відкриття яких було затверджено на умовах, зазначених 

вище («фіолетовий сертифікат» для торгівельних підприємств): 

Інформаційне обладнання та засоби зв'язку, аудіо- та відеоапаратура, комп'ютери, 

периферійні пристрої, програмне та комунікаційне обладнання, текстиль, металеві 

інструменти, фарби та скло, килими, покриття для стін та підлог, меблі, побутові 

електричні та газові прилади, побутові товари та інші товари для дому (окрім іграшок 

та ігор), предмети культури та відпочинку, книги, газети, канцелярські товари та товари 

для офісу, спортивне обладнання та велосипеди, музичні інструменти, музика та 

фільми на носіях, медичні аксесуари, пральні, робота кравців і шевців. 

- Встановлено, що ведення бізнесу, що суперечить вищевказаним правилам, є 

кримінальним злочином, а також адміністративним правопорушенням, за яке може 

бути накладено штраф. 



 

 

- Дозволено здійснювати доставку з усіх магазинів; самовивіз дозволений з усіх 

відкритих магазинів відповідно до постанов. 

- Дозволені заняття спортом поодинці або разом із ще однією постійною людиною на 

відстані до 500 метрів від будинку. Заборонено вхід на пляжі, парки, дитячі та 

спортивні майданчики, що знаходяться у веденні муніципалітету. Заборонено ходити в 

гості та перебувати в чужих будинках (за винятком 3 сімей, які перебувають в 

постійному контакті, з метою спільного нагляду за дітьми). 

- Дозволяється відвідування обряду обрізання або весілля, які проводяться виключно 

на відкритому просторі і на яких присутні не більше, ніж 10 осіб та дотримується 

відстань 2 метри між людьми. Дозволено також відвідування мікви для чоловіків за 

умови, що в комплексі одночасно буде перебувати не більше, ніж 3 особи. 

- Дозволені молитви за участю до 19 осіб в межах 500 метрів від місця проживання або 

робочого місця на відкритому просторі, при дотриманні відстані не менше 2 метрів між 

людьми. 

- Дозволена робота зоопарку, сафарі або національного парку з метою проведення 

заходу на відкритому просторі, призначеного для людини з обмеженими можливостями 

відповідно до інструкцій, викладених в постановах. 

- Заборонена робота лікаря в клініці або в операційній з метою проведення естетичної 

процедури, якщо тільки процедура не є життєво-необхідною. 

- Раніше вчора ввечері генеральний директор Міністерства охорони здоров'я підписав 

Наказ про охорону здоров'я нації, що дозволяє відкривати установи спеціальної освіти 

з обмеженням до 3 дітей в групі за умови забезпечення 15-хвилинної перерви між 

заняттями груп і дотримання суворої гігієни. 

- Крім того, дозволено об'єднання 3 сімей з постійним вихователем для забезпечення 

догляду за дітьми при дотриманні обов'язкових правил. 

Дія постанов надзвичайного стану (обмеження діяльності) буде в силі до 3 травня 2020 

р. 

Постанови надзвичайного стану (забезпечення дотримання Наказу про охорону 

здоров'я нації (новий коронавірус) (домашній карантин та інші інструкції) 

(тимчасові вказівки)) (Поправка): 

Відмова від носіння захисної маски або її відсутність можуть призвести до штрафу в 

розмірі 200 шекелів за вчинення злочину вдруге і до винесення попередження при 

вчиненні злочину вперше. 



 

 

Постанови надзвичайного стану (розширення дії угоди про відпустку, що стосується 

загального державного сектора в зв'язку з новим коронавірусом) (Поправка): 

На даному етапі і до кінця квітня робота державного сектору відбуватиметься в тому ж 

режимі, як це було до початку свята Песах: співробітники, робота яких визначена, як 

життєво-необхідна, будуть продовжувати працювати так само, як вони працювали до 

сьогодні: частково - на віддаленій роботі, частково - на робочих місцях. Співробітники, 

робота яких не визначена, як життєво-необхідна, будуть продовжувати перебувати у 

відпустці, частина з них - за свій рахунок, та близько половини працівників - за рахунок 

роботодавця. 

Разом з тим буде створена спільна група, до складу якої увійдуть відповідальний за 

зарплати в Міністерстві фінансів, відповідальний за розподіл бюджетів в Міністерстві 

фінансів і генеральний директор Міністерства прем'єр-міністра. Група розгляне 

питання про спосіб впровадження процесу полегшення і його виконання в державному 

секторі для повернення до нормальної роботи за умови дотримання встановлених 

обмежень з метою забезпечення здоров'я і безпеки працівників. 

 

Підготовка державного сектору до роботи в екстреному режимі під час кризи 

коронавірусу - Поправка: 

У зв'язку з тривалим періодом часу, протягом якого діють зазначені обмеження в 

роботі державного сектору, і для забезпечення його кращої підготовленості до 

подальшого періоду, було прийнято рішення дозволити одноразову заміну працівників 

зі списку співробітників, робота яких визнана як життєво-необхідна, працівниками, які 

не включені в цей список, в кількості, що не перевищує 25% від числа працівників в 

списку співробітників, робота яких визнана як життєво-необхідна, при дотримання 

умов, зазначених у рішенні. 

Крім того, під час засідання уряду було винесено питання про необхідність створення 

правового механізму для захисту працівників від звільнення через відсутність на роботі 

в ці дні, коли навчальні заклади для дітей не працюють. Ця функція покладена на 

заступника юридичного радника уряду разом з генеральним директором Міністерства 

фінансів, які повинні якомога швидше надати юридично обґрунтоване рішення з даного 

питання на затвердження уряду. 

Боротьба з коронавірусом триває, тому, не дивлячись на полегшення режиму, 

необхідно продовжувати носити маски при виході з дому всім, хто старше 6 років, 

зберігати дистанцію 2 метри між людьми, мити руки декілька разів на день і виходити з 



 

 

дому на максимальну відстань до 100 метрів, за винятком випадків виходу для 

виконання дозволених дій. 

Дотримання вказівок та співпраця з боку населення дозволять всім нам продовжити 

боротьбу, щоб зупинити поширення коронавірусу в Ізраїлі та, таким чином, сприяти 

подальшому полегшенню в найближчому майбутньому у відповідності до зниження 

рівня захворюваності. 

 

 


