บรรเทาภายใต้ ข้อจากัด
ภาคบังคับ
 สวมหน้ากากปิ ดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้าน (คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป)






รักษาการยืนห่างกันระยะ 2 เมตร
ตังใจล้
้ างมือให้ สะอาดบ่อย ๆ
ออกจากบ้ านได้ ไม่เกิน 100 เมตร
ยกเว้ นการกระทาที่รับอนุญาตตามที่รายการตรงท้ าย
อยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการไปบ้ านคนอื่น

บรรเทาภายใต้ ข้อจากัด
สานักงาน|อุตสาหกรรม|บริ การ
เครื่ องหมายสีมว่ ง









หน้าที่ของนายจ้างที่จะซักถามพนักงานเรื่ องสภาพทางการแพทย์ของพวกเขา – ห้ามเข้าถ้าอุณหภูมิเกิน 38° หรือได้ พบเจอคนป่ วย
ไม่มีการรับสาธารณะ
ห้ ามชุมนุมในที่ทากาแฟและห้ องครัวและห้ ามกินข้ าวด้ วยกัน
ทางานกับทีมประจาและรถรับส่งประจา
ห้ ามใช้ อปุ กรณ์สานักงานร่วมกัน
คนอายุ 67 ที่ไม่ได้ ไปทางานจะไม่ไปทางานต่อไป
แนะนาให้ คนที่มีโรคแซกซ้ อนทางานทีบ่ ้ าน
หากตรวจพบการติดเชื ้อในที่ทางาน สถานที่ทางานต้ องปิ กจนกว่าได้ รับอนุญาดจากกระทรวงสาธารณสุข

การฝ่ าฝื นหน้ าที่ – ยกเลิกการผ่อนปรน



อุตสาหกรรม การผลิต และบริการสามารถกลับสูร่ ูปแบบการทางานสูงถึง 30% ของจานวนพนักงานหรือถึง 10 คน ตามที่เยอะกว่า



สถานที่ทางานที่มี "เรื่องหมายสีมว่ ง" สามารถจ่างพนักงานจานวนใหญ่กว่า
แต่งตังเจ้
้ าหน้ าโคโรน่าที่จะดูแลการปฏิบตั ิตามกฎ
อนามัย ฆ่าเชื ้อและทาความสะอาดทุกระยะเวลา
นัง่ มากถึง 8 คนในห้ องที่ใหญ่เกิน 20 ตร. ม และนัง่ ห่างกัน 2 เมตร
ใส่หน้ ากากตลอดเวลานอกจากเวลาอยูใ่ นห้ องคนเดี่ยว
ถ้ าทางานในพื ้นทีส่ ว่ นกลาง (open space) ต้ องตังฉากกั
้
น้
มากถึง 2 คนในห้ องที่ไม่เกิน 20 ตร. ม หรือจานวนใหญ่กว่าถ้ ามีฉากกันการพ่
้
นระหว่างพนักงาน ในห้ องที่ใหญ่เกิน 20 ตร. ม - มากถึง 5
หรือมากขึ ้นถ้ ามีฉากกันระหว่
้
างพนักงาน
ใครที่สามารถทางานจากบ้ านได้ ต้องมางานที่บ้าน
ในการทางานกับซัพพลายเออร์ และลูกค้ าต้ องตังคนประจ
้
า



ป้ายอาธิบายกฎ










บรรเทาภายใต้ ข้อจากัด
การศึกษา
ระบบการศึกษายังปิ ดอยู่นอกจากคนผิดปกติ







ไม่มีแวดวงและกิจกรรมโซเชียลทุกชัว่ โมงตลอดวัน
ห้ ามกินข้ าวด้ วยกัน

การศึกษาเด็กพิเศษ - มากถึง 15 คนต่อกลุม่ หนึง่ และพักเวลา 15 นาทีระหว่างกลุม่ และกลุม่
อนามัย ฆ่าเชื ้อและทาความสะอาดทุกระยะเวลา
ร่วมกัน 3 ครอบครัวกับนักบาบัดปกติและปฏิบตั ิตามกฎ (ตรวจไข้ อนามัย ติดตามอาการ
หน้ ากากสาหรับทุกคนทีต่ ้ องใส่)

การอธิษฐาน


19 คนในพื ้นที่โล่งไม่เกิน 500 เมตรจากบ้ านหรื อที่ทางาน ด้ วยการยืนห่างกันระยะ 2 เมตร

การออกกาลังกาย


ห้ ามไปชายหาด สวนสาธารณะ สวนเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาในเมือง ห้ ามชุมนุม



อนุญาตออกกาลังกายโดดเดี่ยว ด้ วยกับคนถาวรอย่างเดีย่ ว หรื อคนที่อาศัยอยูท่ ี่เดี่ยวกัน - ไม่เกินระยะ 500
เมตรจากบ้ าน
อนามัย ฆ่าเชื ้อและทาความสะอาดทุกระยะเวลา
ฉากกันระหว่
้
างผู้ขายและผู้ซื ้อ
อนุญาตการจัดส่งของจากทุกร้ านค้ า





บรรเทาภายใต้ ข้อจากัด
การค้ าปลีก – "เครื่องหมายสี ม่วง"
นีค้ ือสาขาที่ได้ รับอนุญาตที่จะเปิ ดขึน้ อยู่กับเงื่อนไข:

อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่ อสาร อุปกรณ์เครื่ องเสี ยงและวิดีโอ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สื่อสาร สิ่ งทอ เครื่ องมือโลหะ สี และแก้ว พรมปูพ้นื เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและแก๊สที่บา้ น ของใช้ในบ้าน
วัตถุทางวัฒนธรรมและการพักผ่อน หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ เครื่ องใช้สานักงานและเครื่ องเขียน อุปกรณ์กีฬาและจักรยาน
เครื่ องดนตรี เพลงและภาพยนตร์ อุปกรณ์การแพทย์ ซักอบรี ด ช่างเย็บและช่างทารองเท้ า






จากัดจานวนผู้เข้ าร้ าน: ไม่เกินลูกค้ า 2 คนในร้ านในเวลาเดีย่ วกันหรื อ 2 คนต่อทุกเคาน์เตอร์
ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ปิด
ทางานเป็ นกะปกติ
เว้ นระยะ 2 เมดรระหว่างลูกค้ าที่เคาน์เตอร์
ใครที่สามารถทางานจากบ้ านได้ ต้องมางานที่บ้าน

บรรเทาภายใต้ ข้อจากัด
การดาเนินที่ได้ รับอนุญาต









ออกไปทางาน
การรับบริการทางการแพทย์หรื อการบริจาคเลือด
การประท้ วง กระบวนการทางกฎหมาย
ไป Knesset (สถานรัฐสภา)
การรักษาสวัสดิการ
การออกกาลังกายตามกฎระเบียบ
การออกไปรับอากาศไม่เกิน 100 เมตร
การอธิษฐานตามกฎ



การช่วยเหลือตนอื่นตามกฎ
การส่งผู้เยาว์ระหว่างพ่อกับแม่หรื อพาไปอยูก่ บั ผู้ดแู ลตอนเวลาพนักงานที่สาคัญออกไปทางาน
- อนุญาตออกไปพิธีเข้ าสุหนัตหรื องานแต่งงานในพื ้นที่โล่งเท่านัน้ ไม่เกิน 10 คน และระยะ 2



เมตรระหว่างคน
อนุญาตไป"มิกเว"ผู้ชายหากไม่มีเกิน 3 คนในสถานที่






อนุญาตดาเนินสวนสัตว์ การเดินทางล่าสัตว์
หรื ออุทยานแห่งชาติเพื่อทากิจกรรมในพื ้นที่โล่งสาหรับคนที่พิการ



ห้ ามรับอาหาร (TAKE AWAY) ที่ร้านอาหารหรื อภัตตาคาร
การไม่สวมหน้ ากากและการที่ไม่ถือมันติดตัวอาจมีคา่ ปรับ 200 ₪

อยู่ที่บ้าน!

