
 

 

Спільне повідомлення 

Міністерство прем’єр-міністра та Міністерство охорони 

здоров’я 

05-07-2020 

Уряд прийняв ряд рішень, які вступають в силу негайно: 

Будуть обмежені в'їзд та виїзд поза межі зони обмеженого доступу, окрім цього будуть 

обмежені пересування та діяльність закладів у зоні обмеженого доступу. 

*Крім того, найближчим часом генеральний директор Міністерства охорони здоров'я 

підпише наказ, яким буде обмежено роботу навчальних закладів, а також наказ, яким 

буде заборонено скупчення людей у місті Бейтар-Іліт.* 

Вже понад місяць спостерігається тенденція збільшення обсягу поширення коронавірусу 

в Ізраїлі. Протягом останніх днів кількість хворих значно зросла та навіть перевищила 

цифру у 700 хворих на день, при цьому швидкість подвоєння кількості хворих становить 

менше десяти днів. Таким чином, на даний момент необхідним є прийняття серйозних 

кроків, в тому числі оголошення певних районів «зонами обмеженого доступу», окрім 

цього необхідно вжити додаткових заходів по всій країні. 

 

*Нижче наведені дані щодо зон обмеженого доступу:* 

У зонах обмеженого доступу будуть введені всі обмеження, зазначені у розділах 3 та 3А 

Постанов, згідно із вказаним нижче: 

1. Людина, що постійно проживає в зоні обмеженого доступу, не повинна виїжджати за 

межі зони обмеженого доступу окрім наступних випадків: 

- Отримання необхідного медичного лікування, яке неможливо отримати в зоні 

обмеженого доступу. 

- Судовий процес, який вимагає присутності цієї людини. 

- Поліцейський, солдат, тюремний наглядач, працівник національної пожежно-

рятувальної служби або медичний працівник, що виїжджає за межі зони обмеженого 

доступу для виконання службових обов'язків. 

- Похорон родича першого ступеня споріднення. 



 

 

- Переміщення неповнолітнього, чиї батьки проживають окремо, тому з батьків, який 

проживає поза межами зони обмеженого доступу, за умови, що дитина знаходиться під 

опікою цього батька або під спільною опікою. 

 - Інші життєво-необхідні випадки, в тому числі допомога хворому чи літньому родичу і 

відвідування похорону родича, при отриманні дозволу уповноваженого працівника 

Національного управління з надзвичайних ситуацій, згідно із правилом, що його було 

опубліковано для громадськості. 

2. В'їзд до зони обмеженого доступу буде заборонений для всіх, окрім наступних 

випадків: 

- В'їзд рятувальної організації для виконання службових обов'язків. 

- В'їзд людини, яка постійно проживає в зоні обмеженого доступу. 

- В'їзд співробітника поліції, солдата, тюремного наглядача, співробітника Національної 

пожежно-рятувальної служби або медичного працівника для виконання службових 

обов'язків. 

- В'їзд соціальних працівників відповідно до закону для виконання службових обов'язків. 

- В'їзд працівників соціального забезпечення, що працюють у відділі соціальних послуг. 

- В'їзд журналістів та інших співробітників ЗМІ. 

- В'їзд для постачання життєво-необхідних товарів та послуг, включно з електрикою, 

газом, водою, зв'язком і вивезенням сміття. 

- Переміщення неповнолітнього, чиї батьки проживають окремо, від одного з батьків до 

будинку другого з батьків. 

- В'їзд у інших життєво-необхідні випадках, в тому числі задля надання допомоги 

хворому чи літньому родичу та відвідування похорону родича, при отриманні дозволу 

уповноваженого працівника Національного управління з надзвичайних ситуацій, згідно 

із правилом, що його було опубліковано для громадськості. 

3. Окрім цього, міністерський комітет оголосив, що люди не повинні виходити з дому *у 

межах* зони обмеженого доступу, окрім наступних випадків: 

- Прибуття працівника або претендента на місце роботи, де він / вона має право 

працювати і повернення звідти, прибуття працівника на місце роботи для виконання 

життєво-необхідних робіт з технічного обслуговування та термінового ремонту, а також 

пересування працівника до такого місця роботи. 



 

 

- Придбання продуктів харчування, медикаментів та життєво-необхідних товарів та 

отримання життєво-необхідних послуг. 

- Отримання медичного обслуговування. 

- Донорство крові. 

- Участь у демонстрації. 

- Судове виробництво. 

- Прибуття до Кнесету. 

- Лікування в рамках установ соціального забезпечення. 

-  


