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Міністерство охорони здоров’я закликає громадськість 

продовжувати дотримуватися вказівок щодо фізичної відстані, 

носіння масок та дотримання правил гігієни, щоб і надалі 

стримувати розповсюдження коронавірусу в Ізраїлі. 

 

В ході телефонного голосування уряд затвердив внесення поправок і 
продовження терміну дії Постанов Надзвичайного стану (обмеження 
діяльності) та Постанов Надзвичайного стану (карантин у місці для 
перебування у карантині, наданому державою).  
 
*Було прийняте рішення про затвердження відкриття будинків богослужінь 
починаючи із завтрашнього дня за умови дотримання наступних вказівок:* 
o До 50 учасників в приміщенні. 
o Дотримання дистанції 2 метри між людьми. 
o Призначення відповідального за дотримання правил у зв'язку з 

коронавірусом 
o Носіння масок. 
o Дотримання правил гігієни. 

 
 

 

Нижче наведені основні пункти Постанов 

Скасовано заборону перебування на пляжі. Перебування на пляжах буде 
можливо відповідно до правил «фіолетового стандарту», які включають в 
себе дотримання фізичної дистанції між людьми, що купаються. 

Вилучено розділ, присвячений правилам проведення сеансів лікування в 
області психічного здоров'я. 

Скасовано заборону роботи музеїв. Ця поправка не поширюється на роботу 
комплексів та експонатів для дітей, яких можна торкатися. Музеї повинні 
дотримуватися правил «фіолетового стандарту» для громадських закладів, 
включно із обмеженням кількості людей з розрахунку 1 людина на 15 кв. м. 

 

Даними поправками встановлено, що людина, яка повертається з-за 
кордону, зможе відправитися з пункту прикордонного контролю задля 
перебування в карантині протягом 14 днів до себе додому (або в інше 
місце, що знаходиться в його розпорядженні), якщо він вказав у відповідях 
анкети, що її він заповнював  по поверненню до Ізраїлю, що в його 
розпорядженні є місце, де він зможе перебувати в карантині і яке відповідає 
вимогам, а також якщо він в письмовій формі зобов'язується не 
користуватися громадським транспортом, щоб дістатися додому. 

Представник Міністерства охорони здоров'я має право відправити людину, 
яка повертається з-за кордону в місце перебування в карантині, що його 
надає держава, якщо представник переконаний, що людина, яка 
повернулася, не зможе виконувати зобов'язання з перебування в карантині 
у себе вдома або в будь-якому іншому місці, або якщо людина, що 



повернулася з-за кордону, відмовляється підписати документ щодо 
обов'язкового перебування в карантині або повідомити місце, де вона буде  
перебувати в карантині. 

 

 



 

 

План продовження поступового полегшення обмежень: 

 

*Міністр охорони здоров'я Едельштейн наказав дозволити відкриття 
ресторанів, барів, клубів, басейнів для плавання, готелів, гуртків, та 
відновити роботу молодіжних рухів та закладів неформальної освіти  *  

 

«Я радий, що стан розвитку ситуації із коронавірусом дозволяє відкрити 
заклади господарства для добробуту бізнесу та відновлення економіки. Я чекаю 
на співпрацю з боку власників бізнесу* 

 

Основні пункти плану: 

*Ресторани, бари та клуби* 

- Відкриються 27 травня. 

- До 100 клієнтів - наповненість може становити 100%. 

- Понад 100 клієнтів - максимальна наповненість - 85% 

- Відстань між столами - 1,5 метри 

- Бронювання місць заздалегідь, наскільки це можливо. 

- Вимірювання температури тіла всім клієнтам, які заходять до закладу. 

- Виконання загальних вказівок «фіолетового стандарту» (дезінфекція, 
прибирання тощо). 

 

*Басейни для плавання:* 

- Відкриються 27 травня. 

- Одна людина у воді на 6 кв. м. 

- Одна людина на 10 кв. м. поза басейном 

- Відкриття можливе після затвердження урядом поправок до Постанов 
Надзвичайного стану (обмеження діяльності). 

 

*Готелі (включно із їдальнями та басейнами):* 

- Відповідно до вказівок, що стосуються ресторанів та басейнів 

- Відкриються 27 травня 

 

*Гуртки, молодіжні рухи, неформальна освіта:* 



 

 

 

- Відкриються 27 травня 

- Дотримання роботи у постійних «капсулах» 

- Заняття, яке проходить в дитячому садку або в навчальному кабінеті - 1 
людина на 5 кв. м. 

- Заняття, яке проходить на відкритому просторі - 1 людина на 2 кв. м. 

- Заняття, яке проходить в студії - 1 людина на 7 кв. м. 

 

*Слід зазначити, що наведений план підлягає затвердженню з боку уряду * 
 


