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Спільне повідомлення 
Міністерства прем’єр міністра, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 

фінансів 
 
Кабінет з питань коронавірусу затвердив положення, які  будуть регулювати 
обмеження діяльності підприємств, робочих місць, громадських місць та місць 
зібрання великої кількості людей, та також правила поведінки в громадських місцях на 
фоні розповсюдження коронавірусу, і також закріплення існуючих на сьогодняшній 
день правил щодо робочих місць. 
Рішення буде введене в дію у вівторок, 11.8 
Положення встановлюють слідуюче: 

1. Дотримання відстані в 2 метри один від одного в громадських місцях. 
2. Встановлення заборони збиратися понад 20 осіб на відкритих місцях, і понад 10 

осіб в закритих приміщеннях. 
3. Встановлення обмеження на поїздки в приватних автомобілях: 2 пасажири та 

водій, якщо в автомобілі є більше ніж одне заднє сидіння, в цьому випадку 1 
пасажир на кожне додаткове сидіння. Дане обмеження не розповсюджується 
на тих, кто проживає разом. 

4. Встановлення табличок місцевими радами на гральних майданчиках в 

громадських місцях. 

5. Громадське місце, або підприємство: подача декларацій про здоров’я, 
встановлення перегородок, опитування та міряння температури, позначення 
місць для стояння в черзі, дотримання правил гігієни та дезінфекція, не 
допущення входу без маски та ін. 

6. Встановлення максимальної кількості людей, які можуть перебувати в 

громадських місцях та на підприємствах: 1 особа на кожні 7 кв. м, або згідно з 

обмеженнями на зібрання (найвищий поміж з двох). Окрім: заклади 

громадського харчування (20 осіб у закритому приміщенні, та до 30 осіб на 

відкритому просторі), їдальня в готелі (до 35% заповненості згідно з бізнес 
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ліцензією), групова терапія в закладах соціального забеспечення – до 15 осіб, у 

басейні та мікве – у воді в басейні – до однієї особи на кожні 6 кв. м. 

7. Додаткові умови для торгових центрів та ринків: запобігання прийняття їжі в 
спільних приміщеннях громадського харчування. 

8. В службах доставки, кур’єр повинен залишити посилку зовні будинку, біля 
входу. 

9. Встановлення суворої заборони на проведення: дискотек, відкриття барів та 
пабів, залів урочистостей і також: аквапрків, парків атракціонів та луна-парків. 

10. Обмеження на проведення вищеозначених заходів застосовується через 

понаднормову кількість учасників, згідно з нормами обмежень на зібрання.  

11. Відкриття басейнів для дітей 1 – 3 років. 
12. Нові положення, зокрема, дозволяють проводити культурні заходи згідно з 

обмеженнями на кількість участників в місцях зібрання великої кількості людей. 
13.  Надання уповноважень  начальнику служби внутрішньої безпеки, або 

окружному лікарю з міністества охорони здоров’я, в разі виявлення хворого на 
коронавірус в громадському місці або на підприємстві, на повне або часткове 
закриття місця на період, який потребується на попередження зараження 
коронавірусом, або проведення епідеміологічного розслідування, на час, згідно 
з даним положенням. 

Правила які розповсюджуються на робочі місця: 
А. Дотримання відстані в 2 метри між працівниками. 
Б. Носіння маски. 
В. Використання особистого обладнання, наскільки це можливо. 

               Проведення засідань до 50 учасників, з дотриманням правил. 
 
 

Прес-центр 
Міністерство охорони здоров’я 

А/с 1176 Єрусалим 91010 
dover@moh.health.gov.il 

Тел.: 02-5081220 Факс: 02-5655965 
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