
 

 

Magkasamang mensahe 

Prime Mimister office and Ministry of Health 

19-20.05.2020 

Hinihikayat ng Ministri ng Kalusugan ang publiko na magpatuloy sa pagsunod sa mga tagubilin o mga 

alituntunin panatilihin ang distansya sa bawat isa, pag susuot ng face mask at pagpapanatili ng 

kalinisan upang mas hadlangan pa ang pagkalat ng corona virus sa Israel. 

Ang gobyerno inaprubahan ang referendum sa telepono upang baguhin at palawakin ang mga 

regulasyong pang-emergency (paghihigpit sa aktibidad) 

At emergency regulasyon (paghihiwalay {isolation} sa halip ng paghihiwalay ng estado mula sa 

gobyerno) 

 Napagpasyahan na pahintulutan ang pagbubukas ng mga bahay ng panalangin simula bukas, 

ayon sa sumusunod na balangkas: * 

 Hanggang sa 50 mga kalahok sa  bukas na espasyo. 

 Pagpapanatiling  distansya ng 2 metro sa pagitan ng mga mananamba. 

  Pag tatalaga ng isang tao para sa  Corona. 

 Mag suot na  face mask  

 Ang pagsunod sa mga patakaran sa kalinisan. 

 

Narito ang ilan sa mga bagong patnubay: 

Ang pagbabawal sa Seaside ay tinanggal. Ang pananatili sa beach ay posible ayon sa mga 

panuntunan ayon sa bawal at di bawal 

Na kasama ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga bathers o mga naliligo. 

Ang seksyon na may kinalaman sa mga kondisyon para sa pangangalaga sa kalusugan ng 

kaisipan ay pinawalang-saysay. 

 

Ang pagbabawal sa pagpapatakbo ng isang museo at tinanggal. Ang nasabing seksyon ay hindi 

kasama ang pagtatakbo ng mga palaruan o pasilidad pambata kasama na ang paghawak sa 

mga ito. Ang mga museum mag ooperate base sa mga alituntunin base sa mga bawal at di 

bawal sa pag papaardar ng lugar pampubliko kabilang ang distansya ng tao bawat 15 square 

meters.  

 

base sa seksyon na itinakda kung sino man ang babalik mula sa ibang bansa maari syang 

lumabas sa border, isolation sa bahay sa loob 14 na araw { o sa ibang lugar na para sa kanya}, 

kasabay ng mga katanungan  bilang bahagi sa kanyang pagbabalik sa sa Israel tungkol sa 

isolation na lugar na nakatakda para sa kanya at mga alituntunin, at nangako sa pamamagitan 

ng kasulatan na hindi sya mag bibiyahe sa mga pampublikong transportasyon.  



 

 

 

Ang isang kinatawan ng Ministri ng kalusugan at maaring magbigay ng order o kautusan para 

sa lugar ng  isolation na mula sa gobyerno sa kadahilanang kung sino man ang bumalik galing 

ng isang bansa wala syang kakayanan na iisolate ang sarili sa lugar ng kanyang tirahang bahay 

o sa ibang lugar, o kung tumangging pumirma sa pangako o iulat ang lugar ng paghihiwalay o 

isolation na lugar 

 

 

 

 

Layout para sa patuloy na pagpapalaganap ng  karagdagang kauwagan:  

 

 Ministro ng Kalusugan Edelstein ay inutusan na buksan ang mga resturant, bar, club, 

Mga swimming  pool, hotel, klase, aktibidad  para sa kabataan at  sa hindi pormal na 

edukasyon * 

 

"Natutuwa ako na pinapayagan ng estado ng Corona ang ekonomiya na magbukas para sa 

kapakanan ng negosyo at ekonomiya. 

Mga Highlight - Ang patuloy na kaluwagan ay nakasalalay lamang sa mahigpit na mga 

patakaran ng Ministry of Health. Aking inaasahan ang 

 kooperasyon mula sa mga may-ari ng negosyo "* 

 

Pangunahing balangkas: 

- Magbubukas ng Mayo 27. 

- Hanggang sa 100 mga customer - ang occupancy ay maaaring maging 100%. 

- Higit sa 100 mga customer - ang pag-okupado ng max na 85%. 

- Distansya sa pagitan ng mga lamesa 5.1 metro. 

- Mag-book ng isang lugar nang maaga hangga't maaari. 

- Ang pagsukat ng init ay isasagawa para sa mga papasok na customer 

- Ang pagbubukas ayon sa mga patnubay na " bawal at di bawal " (pagdidisimpekta, 

kalinisan, atbp.). 

 Paliguan o swimming pool  

- Magbubukas ng Mayo 27. 

- 6 m²  meter paghuhugas  ng tubig 

- 10 m² meter  bawat panauhin sa labas ng pool 

- Contingent na approval ng gobyerno base sa mga limitasyong alituntunin, mga aktibidad 

at mga restriction 

 Mga hotels {kasama ang mga silid kainan at pool  

- Ayon sa mga patnubay sa restaurant at pool) 



 

 

- Magbubukas ng Mayo 27. 

 Mga klase, aktibida na pang kabataan at edukasyon sa impormal 

- Magbubukas ng Mayo 27. 

- Pagpapanatili ng permanenteng kapsula 

- Mga klase sa kindergarten / pag-aaral sa silid-aralan - 5 square meters  bawat tao 

- Ang mga events na gaganapin sa bukas na espasyo - 2 square meters bawat tao 

- Studio- 7 sqm bawat tao 

 Importanteng mensahe ang mga alituntunin ay napapailalim sa pag- apruba ng gobyerno*  

  

 

 


