
 

 

18.04.2020 

Пом’якшення обмежень 

Обов’язково: 

Поза межами дому носити маску, що закриває рот та ніс (починаючи з 6 років) .  

Порушення може призвести до штрафу у розмірі 20 шек. 

 

Дотримуватися дистанції 2 метри між людьми 

 

Ретельно мити руки  декілька разів на день 

 

Не віддалятися від дому більше, ніж на 100 м, за винятком випадків виконання 

дозволених видів діяльності згідно з нижченаведеним списком 

 

Залишатися вдома та уникати відвідувань будинків інших людей 

 

 

 

Пом’якшення обмежень 

Офіси   Промисловість   Послуги 

«Фіолетовий стандарт» 

Роботодавець повинен опитувати працівників про стан їхнього здоров’я – 

заборонено приходити на робоче місце з температурою тіла вище за 38о або 

після близького контакту із хворим 

 

Прийому відвідувачів немає 

 



 

 

Заборонено збиратися в місцях приготування кави та на кухнях, спільне 

споживання їжі заборонено 

 

Робота в постійному колективі, підвезення груп людей у постійному складі 

 

Заборонено спільне використання офісного обладнання 

 

Люди старші за 67 років, що були відсутні на роботі, і далі перебуватимуть 

вдома 

 

Людям з хронічними захворюваннями рекомендовано працювати з дому 

 

В разі виявлення зараження працівника на робочому місці, підприємство буде 

закрито до отримання дозволу Міністерства охорони здоров’я 

 

Порушення правил призведе до відміни цих пом’якшень 

 

Промисловість, виробництво та сфера послуг зможуть повернутися до роботи з 

присутністю до 30% кількості працівників або до 10 працівників (згідно з 

більшим показником з  цих двох параметрів) 

 

Призначення відповідального за додержання правил, пов’язаних із 

коронавірусом 

 

Гігієна, регулярне прибирання та дезінфекція 

 

Наради за участю до 8 працівників в приміщенні розміром більше 20 кв. м. та з 

дотриманням відстані 2 метри між людьми 



 

 

 

Носити маску завжди, коли ви не знаходитеся наодинці 

 

Робота у спільних приміщеннях – тільки за наявності перегородок  

 

В приміщеннях до 20 кв. м. – до 2 осіб або більше, якщо їхні робочі місця 

розділені перегородками для запобігання розповсюдження крапель; в 

приміщеннях більше 20 кв. м. – до 5 осіб або більше за наявності перегородок 

 

Усі, хто можуть, повинні працювати з дому 

 

Із постачальниками та клієнтами  повинні завжди працювати ті ж самі люди 

 

Інформаційні плакати  із правилами 
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Освіта 

 

Навчальні заклади залишаються зачиненими, за винятком деяких 

виключень 

 

Заборонена робота гуртків та усі види громадської діяльності в будь-який час 

на протязі дня 

 

Спільні приймання їжі заборонені 

 



 

 

Заклади спеціальної освіти – групами до 3 дітей, із перервами протягом 15 

хвилин між групами 

 

Гігієна, регулярне прибирання та дезінфекція 

 

Об’єднання до 3 сімей із постійною нянею задля догляду за дітьми із 

дотриманням правил (вимірювання температури, гігієна, слідкування за 

симптомами, маски у всіх, хто зобов’язаний їх носити) 

 

Молитва  

19 осіб на відкритому просторі в межах 500 м від дому або місця роботи та із 

дотриманням дистанції 2 метри між людьми 

 

Спорт 

Заборонено вхід на пляжі, до парків та на дитячі та спортивні майданчики, що 

знаходяться у веденні муніципалітету. Збори людей заборонені 

 

Дозволені заняття спортом наодинці, із іще однією постійною людиною або із 

людьми, що живуть з вами разом – в межах 500 метрів від дому 

 --------------------- 
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Роздрібна торгівля – «Фіолетовий стандарт» 

Нижче наведені галузі, відкриття яких було затверджено за умові 

дотримання правил: 

Інформаційне та комунікаційне обладнання, аудіо- та відеоапаратура, 

комп'ютери, периферійні пристрої, програмне забезпечення та засоби 

зв'язку, текстиль, металеві інструменти, фарби та скло, килими, покриття 

для стін та підлог, меблі, побутові електричні та газові прилади, товари 

для дому, предмети культури та товари для  відпочинку, книги, газети, 

канцелярські принади та товари для офісу, спортивні товари та 



 

 

велосипеди, музичні інструменти, музика та фільми на носіях, медичні 

принади, пральні, робота кравців та шевців. 

 

Обмеження кількості людей, що входять до магазину: не більше, ніж 2 особи в 

магазині або не більше, ніж 2 особи на кожну працюючу касу; якщо площа 

магазину більша, ніж 100 метрів, – 4 особи на кожну працюючу касу 

 

Великі торгівельні центри та «кеньйони» закриті  

 

Робота у постійних змінах 

Позначка відстані 2 метри між клієнтами біля каси 

Гігієна, регулярне прибирання та дезінфекція 

Наявність фізичної загороди між покупцем та продавцем 

Можливо здійснювати доставку товарів додому із усіх магазинів 

___________  
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Дозволена діяльність 

 

Вихід на роботу 

Отримання медичної допомоги та донорство крові 

Демонстрація / судовий процес 

Відвідування Кнесету 

Отримання соціальної допомоги 

Заняття спортом згідно з правилами 

Прогулянки на відстані до 100 м 



 

 

Молитва згідно з правилами 

Допомога іншим згідно з правилами 

Передача дитини між батьками та перевезення дитини задля нагляду на час 

роботи, що її визнано життєво-необхідною 

Дозволено відвідувати обряд обрізання та весілля, що проводяться виключно 

на відкритому просторі за участю до 10 осіб із дотриманням відстані 2 метри 

між людьми 

Дозволено відвідувати мікву для чоловіків, за умови що в комплексі будуть 

присутні  не більше, ніж 3 особи 

Дозволена робота зоопарку, сафарі або національного парку з метою 

проведення заходу на відкритому просторі, призначеного для людини з 

обмеженими можливостями згідно з правилами 

 

Заборонено забирати замовлення (TAKE AWAY) з ресторанів 

 

Відмова від носіння маски, що закриває рот та ніс, може призвести до 

штрафу у розмірі 200 шек. 

 

Залишаємося вдома! 

 

 


