Magkasamang mensahe
Mula sa Opisina ng Prime Minister at Ministri ng Kalusugan at Ministri ng finance
Ang mga sumusunod ay ang pangunahing pag-amyenda sa mga regulasyong pang-emergency na
naaprubahan ng gobyerno kagabi at epektibo sa paglalathala sa mga talaan:
Mga regulasyong pang-emergency (nililimitahan ang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho
upang mabawasan ang pagkalat ng corona virus) (Amendment)
- Ang industriya ng pagmamanupaktura, pagmamanupaktura at serbisyo ay maaaring bumalik 30% na
format ng trabaho mula sa mga manggagawa o hanggang sa 10 mga empleyado nang sabay-sabay sa
lugar ng trabaho, alinman ang mas mataas.
Gayunpaman, ang paghihigpit na ito ay hindi mailalapat sa mga trabaho at negosyo na sumunod sa
mga " alinsunod sa bawal at hindi na mga alituntunin" at kung sino ang maaaring gumamit ng mas
mataas na bilang mga empleyado.
- Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing patakaran ng "bawal at hindi bawal na mga
alituntunin" para sa mga employer: Ang bawat negosyo ay magtatalaga ng isang tagapangasiwa ng
corona sa ngalan nito; Ang pagsunod sa mga patakaran sa kalinisan; Pagbabawal ng pagtitipon sa sulok
ng cafe at sa mga kusina; pagkain sa lugar ng empleyado hangga't maaari; Pagpapanatili ng isang 2metro na distansya sa pagitan ng mga tao; sa Pagpasok pagmeasure ng temperature sa katawan; Maginlay sa parehong grupo at parehong shift hangga't maaari; Sa isang silid na may lawak sa 20 metro
kuwadrado – pinapahintulutan ang dalawang empleyado, o isang mas malaking bilang ng mga
empleyado, maglagay ng isang pagkahati o dibisyon upang maiwasan ang pagtalsik ng mga likido; Sa
isang silid na mas malaki kaysa sa 20 square meters - hanggang sa 5 mga empleyado o isang mas
malaking bilang ng mga empleyado, kung sa pagitan ng empleyado ay may isang pagkahati o dibisyon
; ang pagpupulong ng mga at talakayan ay pinapahintulutan sa 8 mga empleyado sa isang silid.
- Kung ang isa sa mga manggagawa ay nahawahan sa corona virus sa lugar ng trabaho, ang kabuuan o
bahagi ng lugar ng trabaho ay isasarado hanggang matapos ang pag iimbestiga sa nasabing lugar at
makumpleto ang epidemiological na pagsisiyasat ng ministry ng kalusugan.

- Bilang karagdagan, inirerekomenda na ang isang taong may sakit na may background, o history
iwasan ang pisikal na pagpasok sa lugar ng trabaho.
- - Ang pagsunod sa mga patakaran ng bawal at hindi bawal sa pamamagitan ng pagsunod ng mga
regulasyon sa sarili. Hangga't ang negosyo ay sumusunod sa itinatag na mga patakaran, maaari itong
bumalik sa aktibidad kaagad nang hindi nangangailangan ng pag-apruba. Ang paglabag sa mga
patakaran ay masasangkot ng isang kriminal na pagkakasala at pagbabalik sa nakaraang mga
paghihigpit.
Ang mga regulasyong pang-emerhensiya (nililimitahan ang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng
trabaho upang mabawasan ang pagkalat ng virus ng Corona) ay pinahaba sa hangang ng Biyernes,
Abril 30, 2020.
Mga regulasyong pang-emergency (paghihigpit sa aktibidad) (amended):
Inaprubahan ang pagbubukas ng isang bilang ng kalakalan at serbisyo na sumasailalim sa pagsunod sa
mga sumusunod na kondisyon (mga bawal at hindi bawal alin sa mga alituntunin sa kalakalan):
Pahayag ng kalusugan at pagsukat ng temperature sa katawan para sa mga pumapasok sa may
pasukan , paglalagay ng marka ng 2 metro ang distansya sa pagitan ng mga customer sa pagitan ng
cashier-, pisikal na pagkahati o debisyon sa pagitan ng nagbebenta at bumibili, regular na mga
pagbabago, pagpapanatili ng kalinisan at pagdidisimpekta isagawa ng madalas , nililimitahan ang
bilang ng mga tao na pumapasok sa tindahan upang hindi hihigit sa 2 mga customer nang sabay-sabay
sa tindahan o 2 mga customer bawat cashier, sa isang tindahan na mas malaki sa 100 square meters
ay maaaring mapaunlakan ang 4 na tao bawat cashier.
Narito ang mga sangay na naaprubahan para sa pagbubukas sa ilalim ng mga kondisyon na nakalista
sa itaas (ang mga bawal at hindi bawal alinaunod sa mga alituntunin" para sa pangangalakal):
Mga kagamitan sa impormasyon at komunikasyon, kagamitan sa audio at video, computer,
peripheral, kagamitan sa software at komunikasyon, tela, mga tool sa metal, pintura at salamin,
mga karpet, at mga takip sa dingding at sahig, kasangkapan, kasangkapan sa bahay na de-koryente
at gas, kasangkapan sa sambahayan at iba pang mga gamit sa sambahayan (maliban sa mga laruan

) , Mga bagay na pangkultura at libangan, mga libro, pahayagan, mga gamit sa opisina at mga
kagamitan sa, palakasan at kagamitan sa bisikleta, mga instrumento sa musika, at pelikula sa
media, mga aksesorya sa medikal, paglalaba, pananahi at cobbler.
- Napagkasunduan at naisatuparan ayun sa mga alituntunin ang pagpapatakbo ng isang negosyo na
salungat sa mga regulasyon ay maituturing na isang kriminal na pagkakasala pati na rin isang pangadministratibong pagkakasala na may kasamang multa.
Pinapahintulutan ang pag deliver ng mga order sa lahat ng mga tindahan. Pagkuha o self collection
sa lahat ng mga tindahan na bukas ayun sa mga laituntunin.
-

Papayagan ang solong paghehersisyo , o mga aktibidad na pang-isahang tao sa loob ng 500
metro ng tirahan. Pinag babawal Ang pagpasok sa mga beach, parke, palaruan at mga pasilidad
sa sports sa munisipalidad. Ang paglalakad at pananatili sa mga bahay ng ibang tao ay hindi
magiging posible (liban sa 3 pamilya na palaging nakikipag-ugnay para sa pagbabantay sa mga
bata).

-

Ang paglabas sa isang pagtutuli o kasal sa bukas na lugar lamang, na may maximum na 10 katao
at pinapanatili ang layo na 2 metro sa pagitan ng mga tao. Magkakaroon din ng paglabas para
sa Mikveh na panlalaki, sa kondisyon na hindi hihigit sa 3 katao ang mananatili sa complex sa
anumang oras.

-

- Ang pagdarasal ay dadaluhan ng hanggang sa 19 katao sa loob ng 500 metro ng bahay o lugar
ng trabaho sa isang bukas na lugar at pagpapanatili ng distansya ng hindi bababa sa 2 metro sa
pagitan ng mga tao.

-

Ang isang zoo, isang safari o isang pambansang parke ay maaaring patakbuhin para sa aktibidad
sa isang bukas na lugar na idinisenyo para sa isang taong may kapansanan alinsunod sa mga
alituntunin na itinakda sa mga regulasyon.

-

Huwag papatakbuhin ang isang klinika o operating room upang magbigay ng gamutan na inilaan
para sa aesthetic maliban kung kinakailangan ang paggagamot para sa mahalaga o essential na
kalusugan.

-

Maagang ipinatupad kagabi, ang Direktor ng Pangkalahatan ng Ministri ng Kalusugan na
nilagdaan ang isang order sa kalusugan ng publiko na nagpapahintulot sa espesyal na
edukasyon na mabuksan na may mga paghihigpit ng hanggang sa 3 mga bata sa isang pangkat,
napapailalim sa mga alituntunin na paghihiwalay sa bawat 15 na minuto pagitan ng grupo at
pangkat at mahigpit na pagpapanatili ng kalinisan.

-

Bilang karagdagan, 3 pamilya na magkakasama sa iisang regular na tagapag-alaga ay papayagan
na panatilihin ang mga bata sa pagsunod sa mga panuntunan na pinapatupad.

-

Mga regulasyong pang-emergency (pagpapalawak ng kasunduan sa pagkuha ng bakasyon sa
pangkalahatang pampublikong sektor dahil sa bagong Corona virus) (amended):

-

Ang hindi pagsuot ng face mask sa mukha at hindi pagpapanatili nito ay maaaring magresulta
ng multa na NIS 200 sa pangalawang pagkakataon, pagkatapos mabigyan ng abiso o warning sa
unang offence o paglabag.

-

Mga regulasyong pang-emergency (pagpapalawak ng kasunduan sa pagkuha ng bakasyon sa
pangkalahatang pampublikong sektor dahil sa bagong Corona virus) (amended):

-

Sa yugtong ito, at hanggang sa katapusan ng Abril, ang pampublikong sektor ay magpapatuloy
na gumana tulad sa bisperas ng Paskuwa: ang mga manggagawa na tinukoy bilang mahalaga ay
magpapatuloy sa paggawa tulad ng kanilang nagawa hanggang ngayon, ang ilan ay nasa malayo
sa trabaho at ang ilan sa lugar ng trabaho. Ang mga empleyado na hindi pa kinilala bilang
mahahalagang manggagawa ay magpapatuloy sa bakasyon, ang kalahati ng mga ito sa kanilang
gastos at kalahati ng mga ito sa gastos ng employer.

-

Kasabay nito, isang magkasamang sanib puwersa kasama ang Treasury Secretary, ang Treasury
Budget Manager at ang Punong Ministro , na titingnan kung paano ipapatupad ang mga
alituntunin sa pampublikong sektor upang maibalik ang mga regular na gawain sa ilalim ng
mga itinakdang mga limitasyon, habang pinapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga
empleyado.

-

Paghahanda ng pampublikong sektor para sa emerhensiyang gawain sa panahon ng krisis sa
virus ng Corona - amended:

-

Dahil sa matagal na panahon kung saan naaangkop ang nasabing mga paghihigpit sa sektor ng
publiko, at upang paganahin itong maging mas mahusay na handa para sa hinaharap, ang

desisyon ay ginawa para palitan, isang empleyado ang hindi nakaduty mula sa listahan ng mga
mahahalagang

o essential na mga empleyado na

hindi kasama sa listahan ng mga

mahahalagang o essential na mga empleyado, sa isang rate na hindi hihigit sa 25 % Ng bilang
ng mga empleyado sa listahan ng mga mahahalagang empleyado, ang lahat ay napapailalim sa
mga kundisyon na nakasaad sa desisyon.
-

Bilang karagdagan, dahil sa pangangailangan na magpatupad ng isang legal na mekanismo sa
pulong ng kabinete upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa pagpapaalis dahil sa
kawalan ng trabaho sa mga araw na ito dahil sa kawalan ng pasok ng mga estudyante sa
paaralan. Sa pagpupulong na naganap kasama ang , ang Deputy Attorney General, kaantabay
ang Direktor General of Treasury, ay naatasan sa lalong madaling panahon. Ang gobyerno ay
magkaroon ng legal na panukala patungkol sa sitwasyung hinaharap.

-

Ang pag harap sa Corona virus ay patuloy pa rin hangang sa ngayon, kasama ang pagbibigay ng
kaluwagan sa pang- araw araw na gawain, dapat ipagpatuloy ang pagsusuot ng mga face mask
habang nananatili sa labas ng bahay sa edad na 6, pinapanatili ang layo ng 2-metro na distansya
sa pagitan ng bawat isa , paghuhugas ng mga kamay nang maraming beses sa isang araw, at
paglabas ng bahay nang hanggang sa 100 metro ang layo, liban lamang sa mga gawaing
essential o kinakailang gawin ayon sa mga alituntunin na pinapatupad.

-

Ang pagsunod sa mga alituntunin at pakikipagtulungan ng publiko ay magbibigay-daan sa ating
lahat na magpatuloy na hadlangan ang Corona virus sa Israel at sa gayon ay isusulong ang
karagdagang kaluwagan sa malapit na hinaharap alinsunod sa pagbaba ng morbidity o bilang
ng mga taong nagkakasakit at namamatay.

