ประกาศรวมกัน
สานักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง
นี้ คือข้อบังคับหลักของกฎระเบียบฉุกเฉิ นที่ ได้รบั อนุญาตจากสถารณะสุขคืนนี้ และจะมีผลตอนตีพิมพ์ในบันทึก:

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การจากัดจำนวนคนในสถำนที่ทำงำนเพื่อทีจ่ ะลดกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรน่ำลง) (ประกำศ)
- อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริ กำรสำมำรถกลับไปทำงำนในรู ปแบบ 30% ของจำนวนพนักงำนเดิมหรื อถึง 10

คนทำงำนเวลำเดี่ยวกันในสถำนที่ทำงำน ตำมทีเ่ ยอะกว่ำ
- อย่ำงไรก็ตำม จำกัดนี ้ไม่มีผลกับสถำนที่ทำงำนและธุรกิจที่ตำมกฎระเบียบของ "เครื่ องหมำยสีมว่ ง"

และเขำสำมำรถจ้ ำงคนงำนจำนวนเยอะกว่ำ
นี ้คือกฎสำคัญของ "เครื่ องหมำยสีมว่ ง" สำหรับนำยจ้ ำง: ทุกธุรกิจจะแต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำโคโรน่ำในนำมของเขำ
รักษำกฎอนำมัย ห้ ำมชุมนุมในทีท่ ำกำแฟและห้ องครัว ทุกคนกินข้ ำวในห้ องทำงำนส่วนตัวเท่ำที่ทำได้
รักษำกำรยืนห่ำงกันระยะสองเมตร ตรวจไข้ ก่อนเข้ ำทำงำน ฝั งคนงำนในกลุม่ กำรพำและกำรเลือ่ นเดียวกันเท่ำที่ได้
ในห้ องที่ใหญ่ไม่เกิน 20 ตร. ม – อยูไ่ ด้ คนงำน 2 คนหรื อจำนวนใหญ่กว่ำถ้ ำมีฉำกกันกำรพ่
้
น ในห้ องที่ใหญ่เกิน 20 ตร. ม –
อยูไ่ ด้ คนงำนห 5 คนหรื อจำนวนใหญ่กว่ำถ้ ำมีฉำกกัน้ จัดกำรประชุมและอภิปรำยได้ ไม่เกิน 8 คนในห้ อง
- ถ้ ำหนึง่ ในคนงำนติดโรคโคโรน่ำในสถำนที่ทำงำน
สถำนที่ทำงำนต้ องปิ ดส่วนหนึง่ หรื อทังหมดจนอย่
้
ำงล่ำสุดจะสิ ้นสุดกำรสอบสวนทำงระบำดวิทยำโดยกระทรวงสำธำรณสุข
- เพิ่มไปด้ ำนบนแนะนำให้ คนที่ป่วยหลีกเลีย่ งทำงกำยภำพมำถึงทีท่ ำงำน
- กำรปฏิบตั ิกฎระเบียบ "เครื่ องหมำยสีมว่ ง" ของธุรกิจจะโดยกำรควบคุมตนเอง
เมื่อธุรกิจตำมกฎระเบียบธุรกิจจะสำมำรถกลับไปทำงำนปกติทนั ทีโดยไม่ต้องรับใบอนุญำต
กำรละเมิดกฎจะเป็ นควำมผิดทำงอำญำและจะต้ องกลับไปที่ข้อจำกัดก่อนหน้ ำ

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การจากัดจำนวนคนในสถำนที่ทำงำนเพื่อที่จะลดกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรน่ำลง)
จะมีผลประเมินถึงวันศุกร์ วนั ที่ 30 เมษำยน 2563

กฎระเบียบฉุกเฉิ น (จากัดการดาเนินงาน) (ประกาศ):
- กำรเปิ ดบำงสำขำอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์และบริ กำรได้ รับอนุญำตภำยใต้ เงื่อนไขดันต่อไปนี ้ ("เครื่ องหมำยสีมว่ ง"
สำหรับกำรค้ ำ): ปฏิญญำสุขภำพและกำรตรวดไข้ คนเข้ ำ เว้ นระยะ 2 เมตรระหว่ำงลูกค้ ำทีเ่ คำน์เตอร์
ฉำกกันระหว่
้
ำงผู้ขำยและผู้ซื ้อ ทำงำนเป็ นกะปกติ รักษำอนำมัยและฆ่ำเชื ้อบ่อยครัง้
จำกัดจำนวนคนทีเ่ ข้ ำร้ ำนอย่ำงทีจ่ ะไม่เกิน 2 คนในร้ ำนเวลำเดี่ยวกันหรื อ 2 คนต่อทุกเคำน์เตอร์ ที่กำลังทำงำนอยู่
ในร้ ำนใหญ่กว่ำ 100 ตร. ม สำมำรถอยูไ่ ด้ 4 คนต่อทุกเคำน์เตอร์ ที่กำลังทำงำนอยู่
นีค้ ือสาขาที่ได้ รับอนุญาตที่จะเปิ ดขึน้ อยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้ น ("เครื่องหมายสีม่วง" สาหรับการค้ า):
อุปกรณ์สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร อุปกรณ์เครื่ องเสียงและวิดีโอ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สอื่ สำร สิง่ ทอ เครื่ องมือโลหะ สีและแก้ ว พรมปูพื ้น ปูผนังและพื ้น เฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและผลิตภัณฑ์แก๊ สในครัวเรื อน ของใช้ ในบ้ ำนและผลิตภัณฑ์บ้ำนต่ำง ๆ (ยกเว้ นของเล่นและเกม)
วัตถุทำงวัฒนธรรมและกำรพักผ่อน หนังสือ หนังสือพิมพ์ เครื่ องใช้ สำนักงำนและเครื่ องเขียน อุปกรณ์กีฬำและจักรยำน
เครื่ องดนตรี เพลงและภำพยนตร์ ในสือ่ อุปกรณ์กำรแพทย์ ซักรี ด ช่ำงเย็บและช่ำงทำรองเท้ ำ
กำหนดว่ำกำรดำเนินธุรกิจที่ขดั ต่อกฎระเบียบถือว่ำเป็ นควำมผิดทำงอำญำและควำมผิดด้ ำนกำรบริ หำรที่สำมำรถรับปรับ
- กำรจัดส่งของสำมำรถทำจำกทุกร้ ำนค้ ำ และกำรรับของที่ร้ำนเองจำกทุกร้ ำนทีเ่ ปิ ดตำมกฎระเบียบ
- อนุญำตกิจกรรมกีฬำโดดเดีย่ ว ด้ วยกับคนถำวรอย่ำงเดีย่ ว หรื อคนที่อำศัยอยูท
่ ี่เดี่ยวกัน และระยะห่ำงจำกที่อำศัยไม่เกิน
500 เมตร ห้ ำมไปชำยหำด สวนสำธำรณะ สวนเด็กเล่น และอุปกรณ์กีฬำในเมือง ห้ ำมไปบ้ ำนคนอืน
(นอกจำกสำมครอบครัวทีต
่ ิดต่อกันประจำเพื่อดูแลเด็ก)

- อนุญำตออกไปพิธีเข้ ำสุหนัตหรื องำนแต่งงำนในพื ้นที่โล่งเท่ำนัน้ ผู้เข้ ำร่ วมพิธีไม่เกิน 10 คน ด้ วยกำรรักษำระยะห่ำงกัน 2

เมตร นอกจำกนี ้อนุญำตไป "มิกเว" ผู้ชำยหำกไม่มีเกิน 3 คนในสถำนที่ในเวลำเดีย่ วกัน
- อนุญำตกำรสวดอ้ อนวอน ณ อย่ำงที่ผ้ เู ข้ ำร่วมสูงสุด 19 คนระยะห่ำงจำกที่อำศัยหรื อที่ทำงำนไม่เกิน 500 เมตร
ในพื ้นที่โล่งและด้ วยรักษำกำรยืนห่ำงกันระยะ 2 เมตรขึ ้นไป
- อนุญำตดำเนินสวนสัตว์ กำรเดินทำงล่ำสัตว์
หรื ออุทยำนแห่งชำติเพื่อทำกิจกรรมในพื ้นที่โล่งสำหรับคนที่พิกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ในกฎระเบียบ
- แพทย์ห้ำมเปิ ดคลินิกหรื อห้ องผ่ำตัดเพื่อศัลยกรรมหรื อกำรรักษำควำมสวยงำม
เว้ นแต่จะต้ องได้ รับกำรรักษำเพื่อสุขภำพที่จำเป็ น

เมื่อคืนอธิบดีกระทรวงสำธำรณสุขลงนำมในคำสัง่ สำธำรณสุขประชำชนที่อนุญำตเปิ ดกำรศึกษำของเด็กพิเศษด้ วยข้ อจำกั
ดว่ำห้ ำมเกินเด็ก 3 คนในกลุม่ หนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั กำรแยก 15 นำทีระหว่ำงกลุม่ และกลุม่ และกำรรักษำอนำมัย
- ต่อจำกนันสำมำรถร่
้
วมกัน 3 ครอบครัวกับนักบำบัดปกติเพื่อดูแลเด็กด้ วยในขณะที่ยดึ มัน่ ในกฎผูกพัน
กฎระเบียบฉุกเฉิน (จากัดกำรดำเนินงำน) มีผลถึงวันอำทิตย์วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2563

กฎระเบียบฉุกเฉิ น (การบังคับใช้คาสั่งสาธารณสุขประชาชน) (โรคโคโรน่ าพันธุใ์ หม่)
(การกักกันที่บ้านและคาสั่งต่ าง ๆ) (บทบัญญัติช่ วั คราว))(ประกาศ):

กำรที่ไม่สวมหน้ ำกำกและกำรที่ไม่ถือมันติดตัวอำจมีคำ่ ปรับ 200 ₪
ในครัง้ ที่สองทีก่ ระทำควำมผิดและหลังจำกถูกแจ้ งเตือนเมื่อกระทำควำมผิดครัง้ แรก
กฎระเบียบฉุกเฉิน (ขยายข้อตกลงการลาพักร้อนกับภำครัฐทัว่ ไปเนื่องจำกไวรัสโคโรนำใหม่)(ประกำศ):

ณ จุดนี ้จนถึงสิ ้นเดือนเมษำยน ภำครัฐจะใช้ รูปแบบกำรทำงำนของก่อนวันปั สกำต่อไป:
พนักงำนที่นิยำมว่ำเป็ นพนักงำนสำคัญจะทำงำนต่อไปในรูปแบบกำรทำงำนเท่ำที่เคยทำมำ
บำงคนทำงำนจำกระยะไกลและบำงคนทำงำนในสถำนที่ทำงำน
พนักงำนที่ไม่ได้ นยิ ำมว่ำเป็ นพนักงำนสำคัญจะหยุดต่อไป
ประมำณครึ่งหนึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยของตัวเองและอีกครึ่งเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยของนำยจ้ ำง
ในขณะเดียวกันจะจัดตังที
้ มร่วมที่จะรวมถึงผู้กำกับกำรจ่ำยในคลัง
เหรัญญิกผู้รับผิดชอบกระทรวงกำรคลังและผู้อำนวยกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
ที่จะตรวจสอบวิธีกำรบรรเทำทุกข์และกำรนำไปปฏิบตั ิในภำครัฐเพื่อให้ สำมำรถกลับไปทำงำนปกติได้ ภำยใต้ ข้อจำกัดที่ตงั ้
ไว้ ในขณะที่รักษำสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน
การเตรียมภาครัฐที่จะทางานในรูปแบบฉุกเฉินงานฉุกเฉินในช่ วงวิกฤตไวรัสโคโรนา – ประกาศ:
เนื่องจำกควำมต่อเนื่องของเวลำที่ใช้ ข้อจำกัดด้ ำงนี ้กับภำครัฐ และเพื่อที่จะใช้ ได้ อย่ำงสะดวกในช่วงเวลำนำน
ได้ รับอนุญำตที่จะเปลีย่ นพนักงำนจำกรำยชื่อพนักงำนที่สำคัญกับพนักงำนที่ไม่รวมอยูใ่ นรำยชื่อพนักงำนที่สำคัญ
ครัง้ เดีย่ ว อย่ำงที่ไม่เกิน 25% จำกปริ มำณพนักงำนในรำยชื่อพนักงำนที่สำคัญและทุกเรื่ องขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขในประกำศ
นอกจำกนี ้ตำมควำมจำเป็ นที่เกิดขึ ้นเวลำประชุมคณะรัฐมนตรี เพือ่ ค้ นหำกลไกทำงกฎหมำยที่จะปกป้องแรงงำนจำกกำรเลิ
กจ้ ำงเนื่องจำกกำรขำดงำนในช่วงนี ้ที่ยงั ไม่มีกำรศึกษำสำหรับเด็ก
รองอัยกำรสูงสุดกับผู้อำนวยกำรกระทรวงกำรคลังได้ รับมอบหมำยให้ เพื่อนำมำซึง่ ข้ อตกลงทำงกฎหมำยสำหรับรัฐบำลในเ
รื่ องทันที
กำรรับมือกับไวรัสโคโรน่ำยังดำเนินต่อไป
เพรำะชะนันควบคู
้
ไ่ ปกับกำรบรรเทำต้ องรักษำกำรใส่หน้ ำกำกต่อไปเวลำออกจำกบ้ ำนสำหรับคนอำยุ 6 ปี ขึ ้นไป
รักษำยืนห่ำงกันระยะ 2 เมตรระหว่ำงคน กำรล้ ำงมือบ่อย ๆ และกำรที่ออกจำกบ้ ำนไม่เกินระยะ 100 เมตร
ยกเว้ นที่จะปฏิบตั ิตำมกำรกระทำที่ได้ รับอนุญำต
กำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงและควำมร่วมมือของประชำชนจะช่วยให้ พวกเรำควบคุมไวรัสโคโรน่ำที่อิสรำเอลต่อไป
และดังนันส่
้ งเสริ มกำรบรรเทำต่อไปในอนำคตอันใกล้ นี ้สอดคล้ องกับกำรลดลงของปริ มำณผู้ติดเชื ้อ

